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TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL 
KÖSZÖNTJÜK  MINDEN SZÉPKORÚ  

POLGÁRUNKAT AZ
IDŐSEK VILÁGNAPJÁN!

MOSOLYOD 

II. János-Pál pápa írása

Mosolyod, mely szívből fakad,
Aranyozza be arcodat!

Mosolyod nem kerül pénzedbe,
Mégis sokat ér testvéred szemében.

Gazdagítja azt, aki kapja,
S nem lesz szegényebb az sem, aki adja.

Egy pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy maga után.

Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudja,

És senki sem oly szegény,
Hogy meg nem érdemelje.

Az igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.

Mosolyod: nyugalom a fáradtnak,
Bátorság a csüggedőnek,

Vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható.
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,

Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelenne.

És, ha eztán olyannal találkozol,
Akiről nem sugárzik a várt mosoly,
Légy nagylelkű, s a magadét add,

Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra,
Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja.

Újra az iskolában

ARAD 1849.
OKTÓBER 6.
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A József Nádor Általános Iskola



Alcsútdobozi hírek

3.

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

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

hétvégén egész nap.
A mentőszolgálat/mentési hívószám.

104

hírei, eseményei 

Tanévnyitó ünnepség

Ugyan szűk körben, de annál nagyobb 
örömmel és izgalommal szerveztük meg a 
tanévnyitó ünnepségünket, ahol a gyere-
kek először találkozhattak közel fél év el-
teltével. Olyan jó volt látni, hogy mennyi-
re örültek egymásnak, és persze nekünk 
is. 

A legnagyobb öröm mégis az volt, 
hogy iskolásként köszönthettük a 24 kicsi 
első osztályos diákot, kiket Andi néni ve-
zetett be az iskola kapuin. Az ünnepség 
keretében felcsendült a Grund tanévnyi-
tóra átdolgozott dala Vas Szilvia tanárnő 
rögtönzött énekkarával, majd Erdei Haj-
nika tartott élménybeszámolót, hogy mi-
lyen jó volt a zánkai tábor. Aztán a má-
sodikos közül Molnár Lotti, Márton Klára 
és Kovács-Sipeki Kata verssel köszön-
tötte az elsősöket. A legkisebbek képvi-
seletében Kemenczei Zoé kápráztatta el a 
közönséget csodás versmondásával. Régi 
hagyományként a másodikosok ajándék-
kal, a végzős nyolcadikosok pedig lég-
gömbbel köszöntötték a piciket. A nap 
második felében pedig nem maradhatott 
el a közös zumba óra sem az iskola ud-
varán. Ezen a napon valamennyien együtt 
fogyasztottuk el a finom paprikás krump-
lit, amit köszönünk a Hegedüs Vendég-
lőnek. Az első tanítási nap nagyon moz-
galmas és élményteli volt, reméljük a tan-
év többi napjai is ilyenek lesznek! 

Elismerő oklevelek iskolának, tanárnak 

A tavalyi évben néhány tanulónk megmé-
rette magát a Tudásbajnokságban, így en-
nek elismeréseként iskolánk Bronz Mi-
nősítésű Tehetséggondozó Központ elis-
merő oklevelet kapott elkötelezett és ki-
váló tehetséggondozó munkájáért. A 
résztvevő diákok: Baljer Kitti, Baljer 
Márk, Baják Laura, Farkas Emília, Keindl 
Gergő.

Baljer Márk 6. osztályos tanuló 
Szilveszter Marika tanárnőt felterjesztette 
az Év tanára magyar tantárgyból díjra. A 
következőket írta róla: Marika néni 
modern és precíz a munkájában. Nagyon 
sokszor van projekt és játékos magyarázat 
az óráin. Számára a legfontosabb, hogy 
mi gyerekek megértsük a tananyagot. Lel-
kiismeretes és energetikus tanárnő. 
Gratulálunk a tanárnőnek a díjhoz, büsz-
kék vagyunk rá! A továbbiakban is sok si-
kert kívánunk munkájához!

A Magyar Diáksport Napja
szeptember 25.

Idén először került be a tanév rendjébe a 
Magyar Diáksport Napja. Öröm ez szá-
munkra, hiszen a mi iskolánk rendkívül 
elkötelezett a sport, mozgás megszerette-
tése, a rendszeres sportolásra nevelés 
iránt. Délutáni szabadidős foglalkozások 
keretében alsósoknak labdarúgást, és kö-

lyökatlétikát, a felsősöknek labdajátékok 
sportköröket szervezünk.

Diákjaink számos egyesületbe jár-
nak sportolni. Ebben az évben a követ-
kező egyesületektől kaptam igazolást, 
ahol diákjaink heti 2-3 vagy akár 5 alka-
lommal is edzenek: Puskás Ferenc Lab-
darúgó Akadémia, Csákvári TK labdarú-
gó szakosztálya, Bicskei Torna Club kézi-
labda szakosztálya, Real Tanoda Puskás 
Ferenc Labdarúgó Akadémia kosárlabda 
szakosztálya, Bicskei Uszoda úszóedzé-
sei, Érdi Szumo szakosztály, Dinamic 
Harcművészeti Sportegyesület Kempo 
szakosztálya, Biatorbágyi ARTsműhely 
Tánc és Mozgásstúdió, Székesfehérvári 
Flayfitness rúdtánc és akrobatika edzései, 
a teljesség igénye nélkül. 

A Magyar Diáksport Napja egy 
újabb kihívás volt nevelőtestületünknek, 
hogy valami újat, érdekeset is mutassunk. 
Trézi néni a mini golfot választotta és egy 
profi kispályát alkotott, ahol gyakorolhat-
tak a gyerekek. Béndek Marikáról ke-
vesen tudják, hogy hetente kétszer jóga 
edzésekre jár, így ő jóga órákat tartott a 
kicsiknek. Péterfi Niki tanítónő nagyon 
szereti a lovakat, tud lovagolni, ugratni is, 
így ezt a témát választotta, míg Szil-
veszter Marika a téli sportokat mutatta be 
a gyerekeknek kisfilmeken keresztül. Ka-
ta néni akadálypályát épített a felsősök-
nek, amit a sportcsarnokban próbálhattak 
ki. Laci bácsiról sokan tudják, hogy fiatal 
korában kosárlabdázott, így ő ezt a sportot 
választotta és jót kosarazott a nagyobbak-
kal. Szilvi néni ping-pong edzésre hívta a 
gyerekeket, míg én természetesen a hoz-
zám legközelebb álló tánc szeretetére és 
az effajta mozgás megszerettetésére töre-
kedtem játékos formában.
A program célja, hogy a gyerekek minél 
több sportágat kipróbálhassanak és köny-
nyebb legyen számukra a sportágválasz-
tás. Az érdeklődők címeket, elérhetősége-
ket is kaptak a sportágakhoz. A kezdemé-
nyezés nagyon jó, reméljük folytatása is 
lesz! 

Keindl Zoltánné 
intézményvezető

Boldog pillanatok
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

Az Isten szándékát firtató ember gyakran felteszi a kérdést, hogy 
az általa vágyott és imákban Isten elé tárt vágyai miért nem telje-
sülnek. Az emberi nézőpontból sokszor nem érthető azonnal az 
Úr szándéka, de ha felül tudunk emelkedni saját dimenziónkon, 
és időt hagyunk az isteni szándék megértésére, megtapasztalhat-
juk, hogy a Teremtőbe vetett hit és remény nem hiábavaló.

A napokban ünnepeltük egyik ismert szentünknek, Szent 
Gellértnek az ünnepét. Tudjuk, hogy a szentek a keresztény élet 
útján példaképül jártak előttünk, és azt is tudjuk, hogy ezért meg-
kapták a dicsőség koronáját. Nézzük meg röviden, hogy vajon 
Gellértnek, akiről mindenki tudja, hogy a később róla elnevezett 
hegyen a pogányok brutális kegyetlenséggel megölték, vajon 
úgy alakult-e az élete, ahogy eltervezte?

Gellért Velencében született, és a szülei fogadalomból 5 
éves korától kezdve bencés szerzetesnek taníttatták. Bolognába 
küldték tanulni, később pedig elhatározta, hogy édesapja nyom-
dokán (aki keresztes háborúban veszett el) a Szentföldre zarán-
dokol. Tengeri útja nem tartott sokáig, csak Isztriáig tudott hajóz-
ni, ott pedig egy bencés társa arra kérte, hogy inkább segítsen a 
rendnek Magyarországon az újonnan létrehozandó magyaror-
szági kolostorok szervezésében. Gellért ezt elfogadta – azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy Magyarországon keresztül köny-
nyebben eljut majd a Szentföldre. A Gondviselés azonban to-
vábbra sem ezt az életutat szánta neki. Harmincöt éves volt, 

Nem erről volt szó
KÖZÖS IMÁDSÁG

Október hónapban szerdánként
18-órakor

rózsafüzér imádságot mondunk
a templomban.

KÖZÖS TEMETŐTAKARÍTÁS

Szeretettel hívjuk és várjuk falunk lakóit a 
temetőink rendezésére szervezett, 

immár hagyományosnak mondható 
önkéntes munkára 

és az azt követő szeretetvendégségre 
a plébániára.
Időpontja:

2020. október 24. szombat 8.00 órától

amikor Pécsre érkezett, ahonnan Mór püspökkel és Asztrik pécs-
váradi apáttal Székesfehérvárra, István királyhoz mentek. Talál-
kozásuk hatására István meghívja őt Imre fiának nevelőjéül. 
Nyolc éves volt ekkor Imre, és szentünk 7 évig nevelte az eszter-
gomi királyi palotában. Tanítványának életszentsége tanúsítja, 
hogy nevető, oktató munkája nem veszett kárba!

Ezután következtek a bakonybéli remeteség évei. A mo-
nostor melletti erdei kunyhóban tudott leginkább elmélkedni és 
dolgozni. Ekkor írta szentírásmagyarázó munkáit.

Ajtony vezér legyőzése után Szent István hívatta, hogy 
rábízza a Maros menti egyházmegye megszervezését. Gellért 
tehát káptalani iskolát szervezett, templomokat építtetett, köztük 
székesegyházat és bencés monostort. Szent István halála ismét 
fordulatot jelentett Gellért életében. A szintén velencei Orseolo 
Péter és utóda, Aba Sámuel nem vitték sokra a magyar trónon. A 
fölfordulásnak ezen évei készítik elő Gellért vértanúságát. Ha ar-
ra gondolunk, hogy a Csanádi püspök e vérzivataros években hit-
tudományos munkákat írt, rádöbbenhetünk, hogy semmiképpen 
sem kereste a vértanúságot, hanem inkább csak elfogadta azt. 
1046-ban Vata pogány lázadói gyilkolták meg keresztény hitéért.

Élete nem előre eltervezetten zajlott, de mindig elfogadva 
Isten hívását, a teljes élet záloga tehát nem saját elképzelésének 
mindenáron való megvalósítása volt.

Sokszor mi is úgy érezzük, hogy másképp is lehetett vol-
na, hogy „nem erről volt szó”. Legtöbbünket persze nem vérta-
núnak szán a gondviselő Isten. Ettől azonban még élhetünk tel-
jes, és neki tetsző életet, melynek záloga a kiimádkozott, Isten 
akarata szerinti, sokszor nehéz, de visszatekintve és felismerve 
valóban gyümölcsöző életút. Adja Isten, hogy nap mint nap felis-
merve az ő akaratát, az önálló elképzelésünk mellett egyre in-
kább keressük az üdvösség útját a saját élethelyzetünkben.

Jäger Tamás
hitoktató
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel és 
szeretettel köszöntjük:

Herder Imréné
szül. Ódor Borbálát

92. születésnapja alkalmából

Nagy Jánosné
szül. Mészáros Erzsébetet

86. születésnapja alkalmából

Wéber Antalné
szül. Tóth Ilonát

81. születésnapja alkalmából
   

Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

Állatorvosi ügyelet
október 03-04. Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900
október 10-11. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20-6615215
október 17-18. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745
október 23. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256
október 24-25. Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900
október 31. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20-6615215

Boldogtalan boldogság

Az a fránya boldogság… jöhetne már haza. Minden ember várja, 
térjen otthonába. Milyen az otthon idill nélkül? Milyen az élet 
öröm nélkül? Milyen az élet élet nélkül? Mondanám, hogy bol-
dogtalan, de sokkal pontosabb, ha azt mondom: örök várakozó. 
Legtöbb problémánk forrása a várakozás, az örök mozdulatlan-
ság. Persze, most jön az a reakció, hogy tudni kell csendben vár-
ni. Még toljuk meg az egészet egy bibliai igével is, hogy bizonyít-
suk restségünket, legyen a következő: „Jó csendben várni az ÚR 
szabadítására” (JerSir 3, 26). Mégis azt érezzük, hogy mintha 
felelősek lennénk a történtekért. Miért? Mert így van. Várunk, de 
nem készülünk fel. Csendben vagyunk, de nem hallgatunk oda. 
Nézünk, de nem figyelünk. Nem várni kell, hanem felkészülni. 
Ugyanez igaz a boldogságra is. Gyere már haza! Vagy inkább: 
Utánad megyek, és elhozlak otthonomba! Egy professzorom 
mondta mindig nekünk az osztályban: „Boldog akarsz lenni? Le-
gyél!” Rengeteget nevettünk rajta. Mégis, mennyire igaza van! 
Várjuk a boldogságot, pedig megteremtenünk kell. Várjuk a hitet 
is, pedig gyakorolnunk kell. Várjuk Jézust is, pedig követnünk 
kell! Ilyen ez a boldogtalan boldogság. Annyira távolinak érez-
zük, pedig itt van előttünk. Mennyire közel? Pont egy karnyúj-
tásnyira, méghozzá a mi karjaink kinyújtásaira. Ezek a karok, 
melyek tisztán az egek felé mutatnak imádságban, ezek a karok, 
melyek alkotnak, építenek, könnyeket törölnek, másokat fel-
emelnek. Igen, ezek a karok azok, amelyeken a boldogság múlik. 
A legtöbb ember azért nem boldog, mert elvárja a boldogságot, és 
nem megcselekszi azt. Szeretnénk, ha minden kényelmesen hul-
lana az égből. De vajon keressük-e? Azt gondoljuk, hogy a bol-
dogság egy tökéletes állapot, vagy érzés, és pont ezért kerüljük el 
messziről azt, mert el kellene fogadnunk, hogy mégis a boldog-
ság egy olyan halmaz, melyben rossz, nehéz dolgok is vannak, 
hogy formáljanak minket. A boldogság talán az egyetlen dolog, 
melyet nem elvárnod kell másoktól, hanem adnod kell mások-
nak. Kérdezd meg bátran: Hogyan adhatom másnak azt, ami ne-
kem sincsen? Sehogy. Évekig gondolkodtam ezen én is. Míg vé-
gül rájöttem, hogy a boldogság nem egy állapot, sem nem egy ér-
zés, hanem egy személy. A boldogság maga Jézus. Ő az, aki lábait 
mosta azoknak a tanítványoknak, akik egymást provokálták, mi-
közben egymástól várták el a boldogságos nagyságot. Jézus az, 
aki megbocsátott azoknak, akik felfeszítették két gerendára. Jé-
zus az, aki Isten kinyújtott karja feléd! Meddig akarsz boldogta-
lan boldogságban élni? Boldog akarsz lenni? Legyél!

Lendvai Sándor
református lelkipásztor
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Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk Képviselő-testületének 
3pályázata alapján Magyarország Kormánya 91 erdei m  szociális tűzifa támogatást 

nyújt Alcsútdoboz számára. A 5/2020. (VIII.14) sz. rendeleti szabályozás szerint 
2020. évben a szociális célú tűzifa mindazok számára igényelhető: 

ź akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, azaz 71.250 Ft-
ot, és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére álla-
pítható meg a támogatás.

Az igényléshez szükséges nyomtatványok 2020. október 05-től vehetők át a 
Polgármesteri Hivatalban. Az igényelések benyújtásának végső határideje 2020. 
november 05. napja

Jenei Katalin igazgatási előadó

SZOCIÁLIS TŰZIFA

Önkormányzati hírek
Testületi ülés

Önkormányzati képviselő-testületünk 
szeptember hónapban több alkalommal is 
tartott ülést. A meghozott fontosabb dön-
tésekről az alábbiakban számolok be.

Amint ismert, dr. Temesszentand-
rási György háziorvosunknak a feladat-
ellátási szerződése megszűnését követően 
6 hónap állt rendelkezésére, hogy praxis-
jogát elidegenítse. Az elidegenítésre nyit-
va álló határidő 2020. július 31. napjával 
eredménytelenül letelt. Az ellátási köte-
lezettségre való tekintettel 2020. augusz-
tus 1-től az önkormányzat a háziorvosi és 
iskola-egészségügyi körzet betöltése ér-
dekében pályázatot írt ki. A több helyen 
megjelenő hirdetésre a megadott egy hó-
napos határidőben egyetlen jelentkező, 
Dr. Hadházi Ádám háziorvos nyújtotta be 
pályázatát, vállalkozási formában történő 
feladatellátásra. A pályázó minden szük-
séges szakmai feltételnek és előírásnak 
megfelelt, így az érvényes pályázatot a 
képviselő-testület az 58/2020.(IX.02.) sz. 
határozatával elfogadta, és egészségügyi 
szolgáltató cégével a META-PREVENT 
Kft-vel háziorvosi területi ellátási elő-
szerződést kötött. Az előszerződés azon-
ban csak azután lép érvénybe, ha Hadházi 
doktor megkapja az Alcsútdoboz-Tabajd 
körzetre a praxisjogot. Mivel ez hosszabb 
időt vesz igénybe, az orvosi ellátás bizto-
sítása érdekében a következő hónapokra 
is meghosszabbítottuk a 2020. február 1. 
óta hatályban lévő helyettesítési szerző-
dését. A rendelési idők október hónapban 
még változatlanok, azonban 2020. no-
vember 1. napjától az alábbiak szerint mó-
dosulnak.

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ
2020. NOVEMBER 1-TŐL

ALCSÚTDOBOZ 
Hétfő:   13.00-15.00
Kedd:   13.00-15.00
Csütörtök:  9.00-11.00
Tanácsadás
minden Hétfő:  12.00-13.00
Iskolaorvosi rendelés
minden Csütörtök: 8.00-9.00

TABAJD
Szerda:   9.00-11.00
Péntek:   14.00-16.00
Tanácsadás
minden Péntek:  12.30-13.30
Iskolaorvosi rendelés
minden Péntek:  11.30-12.30

A Béke u. 4. szám alatti régi orvosi ren-
delő, volt szolgálati lakás mindenki előtt 
ismert állapotú, teljes felújítása jó ideje 
aktuális lenne. Azonban az épület méretei, 
annak jellege és kialakítása olyan, hogy az 
elérhető pályázati forrásokból lehetetlen a 
teljes felújítás. A Magyar Falu Program 
keretében a legutóbbi pályázati lehetősé-
get kihasználva szolgálati lakás kialakítás 
céljából az orvosi rendelőnek a tetőtér be-
építésére tudtunk olyan kérelmet benyúj-
tani, ami a pályázható összegből kivite-
lezhető. Ennek tükrében hozta meg a tes-
tület az 57/2020. (IX.02.) számú határo-
zatát arról, hogy a régi, funkcióját vesztett 
épület esetleges értékesítése érdekében – 
a vagyonrendeletben az önkormányzati 
üzleti vagyon értékesítésére meghatáro-
zott szabályok szerint – a pontos piaci ér-
ték meghatározásához egyedi szakértői 
értékbecslést kell beszerezni. A döntés 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a be-
érkező forgalmi értékbecslés ismeretében 
– amennyiben az elfogadható – a nyil-
vános értékesítési pályázat közzétételéről 
gondoskodjék.

Településünkön a szennyvízháló-
zat egyes csatornafedlapjai és tisztítónyí-
lásai rossz állapotban vannak, melyekből 
8 darabnak a felújítása a Fejérvíz Zrt által 
készített 2020. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervben került betervezésre és elfogadás-

ra. Így a 8 db. szennyvíztisztító akna fel-
újítását még ebben az évben el tudjuk vé-
geztetni és a bérleti díj terhére elszámolni. 
Az Önkormányzati szabályozás szerint a 
helyreállítási munkálatok kivitelezőjének 
kiválasztásához beszerzési eljárást kell le-
bonyolítani. Ennek során 3 ajánlattevőtől 
kértünk és kaptunk árajánlatot, amelyek 
közül az önkormányzat 63/2020. (IX.10.) 
számú határozatával a legkedvezőbb ár-
érték arányú ajánlat került  elfogadásra. A 
megkötött kivitelezői szerződés szerint a 
felújítás kivitelezésének határideje 2020. 
november 30.

Befejezéshez közeledő fejlesztéseink

Az elkészült helyi termelői piacnak jelen-
leg a használatbavételi eljárása van folya-
matban, az építési hatósághoz benyújtott 
kérelmünk alapján.

A járdafelújítás dobozi szakaszán 
már befejeződtek, az alszegi szakaszon 
rövidesen zárulnak a munkálatok.

Az óvoda tetőfelújítása is a végé-
hez közeledik, még a csatornázás felújí-
tása van hátra. Az új tető megóvása érde-
kében október hónap végén az óvodaépü-
let előtt álló hatalmas hársfák megnyesé-
sét végeztetjük el.

Tóth Erika
polgármester
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A Fejér Megyei Önkormányzat 
rendezésében

szeptember 18-án Etyeken került 
megrendezésre a

2020. évi MEGYENAP.
Az egész napos

gazdag programsorozat  a 
„Hagyomány, érték, minőség” 
mottó jegyében nagy hangsúlyt

helyezett a megyei termékek és helyi 
értékek bemutatására.

A szervezőktől azt a megtisztelő 
felkérést kaptuk, hogy a Hungarikum 
Értéktárról és a Megyei Értéktárról 
tartott előadás mellett prezentáció 

keretében mutassuk be
Alcsútdoboz Értéktárát. 

A felkérésnek örömmel téve eleget,
Szili Árpádné Helytörténeti Elnök 

fotókkal és leírással illusztrálva
beszélt a hallgatóságnak

településünk helyi értékeiről.
A beszámolóhoz ajándékba vittük az 

Értéktár Bizottság kiadványait:
a Helytörténet 25. évének 

összefoglalóját, a Helyi Érték brosúrát 
valamint Fekete Ildikó tojásfestő 

„Viasszal írt üzenet” című könyvét.

 Tóth Erika

BEMUTATTUK
HELYI ÉRTÉKEINKET

 A MEGYENAPON
A Nemzeti Agrárkamara és a MAGOSZ szervezésében

az idei nyár folyamán is lezajlott a
„MAGYAROK KENYERE - 15 MILLIÓ BÚZASZEM”

program. 

A 2011. évi  induláskor országosan még csak
10 tonna gabona gyűlt össze,

amely mostanra meghaladta az 1000 tonnát.

Varga Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei 
szervezetének elnöke arról számolt be, hogy Fejér megyében a 219 gazda 24 350 
kilogramm búzát ajánlott fel, melyet Kárpát-medencei és a hazai szervezeteknek 

adományoztak.
A felajánlásból az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány ezúttal 880 kg 

lisztadományt kapott, melyet a helyi nagycsaládosok és kisnyugdíjasok között 
osztunk szét.

KÖSZÖNJÜK  A GAZDÁKNAK, KÖSZÖNJÜK A SZERVEZŐKNEK!

LISZTADOMÁNY A
NEMZETI AGRÁRKAMARÁTÓL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alcsútdoboz Település Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló feltételek szerint ismét meghirdeti a 
felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjpályázatát.                     

Az ösztöndíjpályázatra azok az Alcsútdoboz területén lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik fel-
sőoktatási intézményben nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az új pá-
lyázóknak a pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázóknak a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkor-

mányzatnál kell benyújtaniuk. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, 
alábbi csatolandó mellékletekkel együtt érvényes:

ź A jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok.
ź A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 6.
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Gyerekkorunk tévémeséinek kedvenc Rémusz bácsija sokat me-
sélt az okos nyúlról és a rókáról, ami gyakran ezzel ért véget: 
„Szégyen a futás, de hasznos!” Bizony az volt az ugrifüles nyu-
szinak, mert így csúszott ki a ravaszdi „keze közül”!  Lehet, hogy 
cikkem hőse sosem hallott az okos nyúlról, viszont elmondhatja, 
hogy „hasznos a futás, mert célt ad és sikereket hoz”! 

Alcsútdoboz utcáin naponta látjuk kerékpárját tolva Bu-
zár Dávidot, új postásunkat, akiről kevesen tudják, hogy egy ide-
je a futás hobbija. Ő mindig sportosan élt, már kiskorában sokat 
mozgott, tornaórán sem lazsált. A középiskolában kitűnt jó adott-
sága, felfigyeltek futball tehetségére, bekerült egy csapathoz. 
Sajnos egy súlyos baleset miatt egy időre le kellett állnia az aktí-
vabb mozgással, de aztán újrakezdhette. Először kevesebbet, he-
tek múlva hosszabb időket, majd egyre nagyobb távokat tett meg. 
Ma már olyan szinten fut, hogy nemcsak a faluban akad kevés 
párja. „Ha elkezdem, nehezen tudok megállni, csak akkor ha-
gyom abba, ha az aznapra kitűzött célt elérem. Szívesen csi-
nálom.” Kitartás, elszántság, nagy akaraterő. Mindez megvan 
Dávidban, így a sikerek sem maradnak el. Teljesítményeit nem 
másokhoz méri, csak az számít, mennyit tud kihozni magából. 
Tavasztól kezdte a felkészülést az idei Budapest Félmaratonra. 
Volt amikor az időre, volt amikor az átlagtempóra koncentrált. 
Egykori sporttanárával tartotta a kapcsolatot, aki bíztatta: „Az is-
kolában futott Cooper-tesztjeid alapján többre is képes vagy!” 
Ez a dicséret doppingként hatott, kezdte még komolyabban venni 
az edzéseket. Most szeptember 6-án a félmaratonra úgy állt ki, 
hogy mindenképpen teljesíteni fogja! A terve az volt, hogy a 

HAJRÁ DÁVID!
Futás, edzés, verseny…

21,09  kilométert 2 óra alatt lefussa, hiszen edzésen, nyár elején  
ezt az időt 26 kilométeren már hozta. Az egyéni számban 2474-
en indultak. Dávid úgy futott, ahogy edzőjével megbeszélték, 
ahogy felkészült. Amikor beért a célba, saját időmérése szerint – 
több, mint 2 órát számolt –, hirtelen csalódott lett. De aztán rö-
videsen megkapta sms-ben a hivatalos eredményét: 1 óra 56 perc 
25 másodperc alatt teljesített! „Fantasztikus érzés, hogy meg-
csináltam! Nem az az érdekes, hogy ezzel hányadik lettem, a lé-
nyeg, hogy célkitűzésem szerint fejeztem be a távot.” Ez a meg-
mérettetést egyébként edzés volt arra az október 9-i versenyre, 
amelyen 30 kilométeres táv várja. Szintén a felkészüléshez tarto-
zott a napokban a Virtuális Wizz Air Félmaraton nevű esemény, 
amelyre legutóbb nevezett. Ebben az adott távot bárhol, bármi-
kor le lehetett futni, csak az eredményt kellett beküldeni. Dávid 
itt egyéni 10 kilométeren 13. lett 654 futó közül. Arra a kérdésre, 
hogy mi motiválja igazán elszántságát, Dávid így felel: „Amikor 
futok, van egy LÁNY, akire mindig gondolok, és akkor nem állok 
meg, bármennyire is fáradt vagyok! Fontos ember ő az életem-
ben, sokat számít a véleménye!”

Kedves Dávid, gratulálok szép teljesítményedhez!  Kívá-
nom, hogy testileg, szellemileg és lelkileg is fejlődj sokat a sport 
révén, és légy egy olyan felnőtt, aki megtalálta a saját útját, akivel 
nem labdáznak az élet eseményei, mert nem labda akar lenni, ha-
nem játékos!

Szeretettel: Tóth Erika



9.

Alcsútdobozi hírek



10.

Alcsútdobozi hírek

A Háromhárs Óvoda hírei

A törvény szerint az a kisgyermek, aki az 
adott évben augusztus 31-ig betölti a 6. 
életévét, tanköteles korba lép, vagyis az 
adott év szeptemberében el kell kezdenie 
iskolai tanulmányait.

Az iskolaérettség testi, értelmi, ér-
zelmi és szociális alkalmasságot jelent az 
iskolai elvárásoknak való megfeleléshez.

Testi fejlettség, motoros képességek

Első alakváltozás: a test arányai megvál-
toznak, a test megnyúlik, karcsúbb lesz, a 
kisgyermekre jellemző pocakosság eltű-
nik. Második alakváltozás: megkezdődik 
a fogváltás, megjelennek az első mara-
dandó fogak és általános, jó erőnlét jel-
lemzi.

Mozgások összerendeződnek, ko-
ordinálódnak, a mozgásformák automati-
zálódnak, készségszintre emelkednek: já-
rás, futás, kúszás, mászás, egyensúlyozás.

Uralkodik mozgásvágyán, szabá-
lyozza ezeket megváltozott körülmények 
esetén is. Az őt körülvevő térben maga-
biztosan mozog, a gyermek a végtagjait 
aszimmetrikusan tudja mozgatni. Ezen 
változások az idegrendszer érettségét is 
mutatják. Ismeri a testrészeit, biztonságo-
san tájékozódik a saját testén. A térbeli 
irányok ismerete készségszintű, alkal-
mazza mind térben és síkban egyaránt. 
Kialakult kézdominanciával (jobb-bal) 
rendelkezik.

Képes mozdulatokat utánozni, tér-
ben és síkban reprodukálni a látott mintát, 
egyre tökéletesebb a szem-kéz koordiná-
ciója, tudja követni a keze mozgását, a 
szükséges irányváltoztatásokat elvégzi.

A rajzaiban minőségi változás kö-
vetkezik be az aprólékosság és az elren-
dezés területén.

Értelmi képességek

A szűkebb és tágabb környezete iránt 
egyre nagyobb érdeklődést mutat. Nő a 
gyermek emlékezetének terjedelme mind 
hosszú távon, mind rövid távon. A szán-
dékos figyelme már 20-25 percig is fenn-
áll, figyelemmegosztásra is képes.

Fejlődik a koncentráció, feladat-
tartás, problémamegoldó képesség.

Kialakulnak az elemi gondolkodá-
si műveletek: fogalomismeret, tájékozott-

ság, összehasonlítás, megkülönböztetés, 
következtetés, ítéletalkotás, általánosítás, 
csoportosítás, téri-időbeli viszonyok terü-
letein.

Biztos mennyiségfogalommal 
rendelkezik, halmazműveleteket: egyesí-
tés, bontás, pótlás 10-es számkörön belül 
végez.

Általános tájékozottság

Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagá-
ról és környezetéről, ismeri az őt körül-
vevő közvetlen és közvetett világot, ab-
ban magabiztosan tájékozódik, mozog. 
Tudja a nevét, lakcímét, szülei foglalko-
zását, felismeri a napszakokat, évszako-
kat. Ismeri és a gyakorlatban alkalmazza a 
gyalogos közlekedés alapvető szabályait, 
ismeri szűkebb lakóhelyét, a környeze-
tében élő növényeket, állatokat, azok gon-
dozását és védelmét. Felismeri az öltöz-
ködés és az időjárás összefüggéseit.

Ismeri a viselkedés alapvető sza-
bályait, kialakulóban vannak azok a ma-
gatartási formák, szokások, amelyek a ter-
mészeti és társadalmi környezet megbe-
csüléséhez, megóvásához szükségesek. 
Elemi mennyiségi ismeretei vannak.

Anyanyelvi képességek

Érthetően, folyamatosan kommunikál, 
beszél, gondolatait, érzelmeit mások szá-
mára érthető formában, életkorának meg-
felelő tempóban és hangsúllyal tudja ki-
fejezni. Minden szófajt használ, különbö-
ző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat 
alkot. Beszédhallása megfelelő, beszéde 
tiszta, érthető, beszédhibától mentes. Az 
egyszerű mondatokon túl összetett mon-
datokban is könnyedén kifejezi magát. 
Szókincsével választékosan, árnyaltan fe-
jezi ki magát és képes a gondolatai késlel-
tetésére, így beszédfegyelme megfelelő.

Érzelmi-akarati képességek

A fejlettség egyik mutatója, hogy a gyer-
mek már várja az iskolát.

Vágyait, gondolatait, cselekede-
teit képes késleltetni, gátolni. A rábízott 
feladatokat elvégzi, a tevékenységekben 
szívesen részt vesz, általában be is fejezi. 
Együtt érez másokkal, érzelmeit felis-

meri, képes a megoldás megkeresésére.
Képes kapcsolatot teremteni és 

fenntartani kortársaival és az őt körülvevő 
felnőttekkel.

Akadályok, nehézségek felmerü-
lése esetén időnkénti szóbeli megerősítés 
mellett képes végigvinni a tevékenységet. 
Szabálykövető magatartás jellemzi, sőt 
mások figyelmét felhívja azok betartá-
sára.

A sikert, a kudarcot szélsőségektől 
mentesen, reálisan éli át.

Az alapérzelmeket felismeri, ér-
zelmi megnyilvánulásai az ingereknek 
megfelelőek.

Szocializációs képesség

Óvodáskor végére egyre nagyobb jelen-
tőséggel bír a felnőttekhez és a kortár-
sakhoz fűződő viszony, a barátságok, a 
társas kapcsolatok szabályai elmélyülnek, 
értékek, együttműködés, alkalmazkodás 
válik jellemzővé. Az alapvető udvarias-
sági szokásokat ismeri, megpróbálja azo-
kat betartani.

                                                                                                  
Összeállította: Kocsis Zsuzsa

ISKOLAÉRETTSÉG

Hagyományunkhoz híven szeptember 22-
én megtartottuk óvodánkban a szüreti mu-
latságot! Sajnos nagyon sok kisgyerek 
csak fényképről és rövid videofelvételek-
ből láthatta az internet segítségével, mert 
lebetegedtek! Eddig ez a rendezvény min-
dig kinyitotta kapuit az érdeklődő szülők 
előtt, de a mostani rendkívüli helyzet mi-
att zárt rendezvény lett. Mindegyik (fél) 
csoport megmutatta a maga kis műsorát! 
A kiscsoportosok szépen próbálták utá-
nozni az óvó nénit. Senki nem sírt, pedig 
voltak köztük olyan picikék is, akik csak 
második napja voltak oviban! A közép-
sősök is ügyesen mondták a tanult verse-
ket, mondókákat és bátran énekeltek. De 
mivel a körjátékhoz kevesen voltak, a 
nagycsoportosokat is játékba hívták! Vé-
gül a nagycsoportosok fergeteges táncot 
mutattak be, ami után az összes kisovis 
beállt a körbe, és Tündi néni vezetésével 
roptuk a táncot – ahogy ez minden évben 
történt! 

A mulatság nem mulatság enni- és 
innivaló nélkül, ezért a zene után a dajka 
nénik kihozták a felszeletelt almákat, 

Szüreti programunk
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körtéket, a sok szőlőt, és különféle sós 
rágcsálnivalókat, hogy a gyerekek cseme-
gézhessenek! Innivalókat is kaptak, és 
még egy kis must is a poharakba került! 
Köszönjük a szülőknek, hogy a finom 
gyümölcsökkel és enni- innivalóval hoz-
zájárultak a rendezvény sikeréhez! Miu-

tán ettek és ittak, elfoglalták magukat az 
udvar játékaival, mert a kellemes meleg és 
a napsütés kint marasztalt minket! Jól 
éreztük magunkat, csak a déli harangszó 
vetett véget a vigasságnak! A finom cse-
megékből még ebéd utánra is jutott, de a 
hét minden napján lesz még nassolniva-

ló, és gyümölcs! Nagyon bízunk benne, 
hogy a következő szüreti mulatság már az 
előző évekhez hasonlóan lesz megtartva!

Némethné Galler Valéria
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KÖSZÖNTJÜK  FALUNK
ÚJSZÜLÖTTJEIT

Egypetéjű ikrek érkeztek az
 ifjabb Selettye családba. 

Dávid Sándor és Marcell Csaba
2020. 08. 17-én 

látták meg a napvilágot.
 Édesanyjuk Utasi Lili.

Jó egészséget, sok-sok erőt és örömet kívánunk
a családnak!

ALCSÚTDOBOZI HÍREK
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Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. 
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Darabos Gáborné kertjének 95 dkg-os krumplijai

80 dkg-os paradicsomok Pintér Józsefné kertjéből

Alcsúti termések


