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Alcsútdobozi hírek

Az alcsútdobozi önkéntes tűzoltóság 2011. évben alakult meg új-
ra, amikor helyi lakosok elhatározták, hogy felélesztik a nagy ha-
gyományokkal rendelkező alcsúti tűzoltó egyesületet.

Az Alcsúti Önkéntes Tűzoltószakasz 1882-ben alakult 
meg, József Károly főherceg ösztönzésére. A tűzbiztonság mel-
lett a vagyonbiztonság és a közbiztonság védelme is a feladataik 
közé tartozott. Tűz esetén felszólítás nélkül kötelesek voltak be-
avatkozni, nemcsak Alcsúton, de a környező falvakban is. Jól fel-
szerelt és kiképzett tűzoltó voltak az alcsútiak. 

Nemcsak a hagyományok felélesztése, hanem valódi tűz-
oltói feladatok ellátásának szándéka vezérelte az újjáalakuló 

Elismerő Oklevél
Alcsútdoboz Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete részére

Itt született és sokáig közöttünk is élt az a fiatalember, aki jó fi-
zikai felépítése, küzdőszelleme, céltudatossága, és kitartó mun-
kája révén számos hazai és több nemzetközi erőemelő és fekve-
nyomó versenyen  szerepel kiváló eredménnyel. 

Hablicsek Norbertről van szó, aki mára tízszeres világ- és 
európa bajnoki, sokszoros nemzetközi kupagyőztesi és magyar 

Elismerő Oklevél
Hablicsek Norbert részére
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csoport tagjait. A bejegyzett egyesület a 
közösségi rendezvények mellett tevé-
kenyen részt vesz azokban a nehéz hely-
zetekben, amikor kármentésre, segítségre, 
problémamegoldásra van szükség.

Az alcsúti tűzoltócsapat az alcsút-
dobozi embereket ért katasztrófa jellegű 
eseményeknél már több esetben bebizo-
nyította rátermettségét. A közösség tagjai 
a rendszeres gyakorlatoknak és elkötele-
zett hozzáállásuknak köszönhetően min-
dig gyorsan tudnak felvonulni és hatéko-
nyan fellépni.

Elhivatottságukat jelzi, hogy akár 
a katasztrófa- és vészhelyzetekben, akár a 
gyermeknapi vagy falunapi bemutatókon 
illetve gyakorlataikon egyaránt a szabad-
idejük, a pihenőidejük terhére vesznek 
részt. Amennyiben a szükség úgy hozza 
(rendkívüli időjárás, fa kidőlés stb.) hiva-
tásukhoz híven, egy emberként állnak a 
bajbajutott emberek szolgálatára.

Mindezek alapján a nehéz helyze-
tekben tanúsított helytállásukért, a lakos-
ság részére nyújtott segítségért, kiemelke-
dő emberi és szakmai teljesítményükért 
ELISMERŐ OKLEVÉL KITÜNTE-
TÉST adományozok Alcsútdoboz Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére.

Alcsútdoboz Település Polgármestere

bajnoki cím birtokosa. Az erőemelő sport-
ban több világcsúcs tartója, felhúzásban 
333 kg, guggolásban 310 kg a rekordja.

Norbi 17 évesen kedzett el edzeni. 
Először hobbi szinten erősítette magát, 
majd 2009-ben belépett a versenyszerű 
erőemelés világába. Azóta gyakran hal-
lunk sikereiről, jobbnál-jobb eredménye-
iről.

Az erőemelés mellett tett egy rövi-
debb kitérőt a testépítésbe is, amelyben 
szintén az élvonalba került. Többször 
nyert nemzetközi és magyar bajnoki cí-
met.

Büszke a gyökereire, és hiába nem 
itt él már, mindig is Alcsútdobozinak vall-
ja magát. Gyakran hazajár a szülői ház-
ba. Gyerekeit is a sport szeretetére neveli, 
akik követik édesapjuk példáját. 

Norbert pályafutása minta lehet 
minden fiatal számára, aki szeretné kihoz-
ni magából a szunnyadó tehetséget. Nem 
kell hozzá más, csak rendszeresség, szor-
galom és kitartás.

Szép sportsikerei, a többszörös 
erőemelő világ- és európabajnoki címe,  
az erőemelő sportban elért kiemelkedő 
teljesítménye alapján ELISMERŐ OK-
LEVÉL KITÜNTETÉST adományozok 
Hablicsek Norbert részére.

Alcsútdoboz Település Polgármestere
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Az idei tavasz és nyár a COVID-19 vírus 
miatt másként alakult az óvodai életben is, 
mint az lenni szokott. Március második 
felétől facebook csoportokba tömörülve 
mi is folytattuk az óvodai nevelést, okta-
tást a szülőkkel és a gyerekekkel online 
kapcsolatot tartva. Érdekes és tanulságos 
is volt ez az időszak mindkét fél számára 
(szülők, gyerekek – pedagógusok). Végül 
májusban úgy döntöttünk, hogy megtart-
juk az évzáró ünnepségünket július 31-én, 
kint az udvaron, és a kötelező védekezési 
szabályokat betartva. Most közölném az 
ünnepségen elhangzott búcsúbeszédemet. 
Talán visszaadja valamennyire azt a han-
gulatot, amit akkor éreztünk.

Kedves Szülők, Nagyszülők! Tisztelt Ven-
dégeink!

Egy nehéz időszak áll mögöttünk 
és még nem tudhatjuk, mi vár ránk ezután. 
Egy biztos, hogy most minden akadályt le-
győzve sikerült egy évzáró ünnepséggel 
fémjelzett búcsúbulit rendeznünk.

Kedves Gyerekek! Nem beszélek 
arról, hogy mennyire hiányoztatok, hiá-
nyoztunk egymásnak, mert azt úgy is tud-
játok. Nem beszélek arról, hogy a korona-
vírus járvány következtében nem valósul-
hatott meg sok tervem, amit még szerettem 
volna veletek közösen véghezvinni.

Beszélek viszont arról, hogy mi-
lyen öröm volt látni, ahogy a karantén 
alatt helyt álltatok otthon, és szüleitek se-
gítségével sok játékos tevékenységgel, 
munkával hasznosan töltöttétek a kény-
szer szünidőt. Köszönöm nektek a sok ked-
ves képet, rajzot, szavalást, köszöntőt, 
meglepetést, amit szüleitek segítségével 
küldtetek nekem, és egymásnak is a tele-
fonokon, laptopokon keresztül. Biztos va-
gyok benne, hogy megálljátok majd he-
lyeteket az iskolában.

Kedves Közönség! A búcsúzó mű-
sorunkat úgy állítottuk össze, hogy legyen 
benne sok-sok vidámság, egy kis sport, 
emlékezés a kedvenc ünnepeinkre, ami 
megvalósulhatott, és ami nem, a farsang-
ra és az anyák napjára, és komolyság is, 
hiszen iskolába készülünk.

Ha idő közben egy kicsit hosszúra 
nyúlna, kérem elnézésüket, de ha már 
ilyen sokáig elszakított bennünket a „ví-
rus” egymástól, szerettem volna méltó-
képpen megünnepelni az évzárót, a bú-
csúzást. Kérem, fogadják szeretettel!

ź Jöjjenek először a versek, melyek 
megtanításában a szülőknek orosz-
lánrésze volt.

ź Emlékezzünk az édesanyákra, de ha 
jól figyel a kedves közönség, akkor 
fölfedezheti, hogy az egész családot 
belecsempésztük.

ź A kalapos táncot itt tanítottuk be az 
óvodában, a gyerekek kedvence lett.

ź Néhány perc erejéig felidézzük a far-
sangi legyezős sárkányos bemuta-
tónkat.

ź Következzék egy kis sport, amíg öl-
töznek a gyerekek, néhány perc szü-
net következik, hallgassunk addig 
zenét.

ź A vidám mókázás sem maradhat el, 
amit a gyerekek nagyon szerettek az 
évek során.

ź A búcsúszámunk következik, és ké-
rem a gyerekeket, hogy a végén jöj-
jenek vissza a színpadra, hogy átad-
hassuk az ajándékokkal megrakott 
tarisznyákat, és a szülők is elbúcsúz-
hassanak tőlünk.”

Hálatelt szívvel mondhatom, hogy mű-
sorunk osztatlan sikert aratott a szülők, 
nagyszülők és a gyerekek körében is. 
Méltóképpen megünnepeltük a búcsú-
zást. A gyerekekre olyan hatással volt, 
hogy még most is éneklik, dúdolgatják az 
énekeket és mondják a verseket.

Végül köszönjük Fekete Imrének, 
aki felvette a műsort, és még ehhez a cikk-
hez is mellékelt képeket (11. oldal), me-
lyek jól tükrözik az ünnepséget, a gyere-
kek vidám arcát és a felemelő pillana-
tokat.

T. Tóth Gabriella

Rendhagyó évzáró a Háromhárs Óvodában
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

„Hibáival szerethető az ember.” Egyik olyan tételmondat, 
amelyre mikor rájöttem, egyszerre felborzolt és elgondolkod-
tatott, és biztonságot adott. Hibáival szeretni, és nem hiába sze-
retni. Bizony, mi gyakran hiába akarunk szeretni. Hiába akarunk 
szeretni, amikor erőltetjük szeretetünket, mégis mindig elvárá-
sokba torkollanak. Számonkérő szeretetünk van és nem bizton-
ságot nyújtó. Szinte ki sem mondjuk, de érezhető tetteink mö-
gött: „Szeretlek, ha…”. Valójában az az igazság, hogy félünk 
szeretni. Szeretni bátorság kell, de félünk, mert akkor sebezhe-
tőek vagyunk, és rettegünk a hibától. Kérdem én: Miért kell félni 
a hibától? Miért tekintünk a hibára úgy, mint amit javítani kell? 
Azt gondolnánk, hogy a tökéletes ellentéte a hibás. Pedig ez nem 
igaz, és ez az emberiség egyik legnagyobb tévedése. A hiba nem 
hiba! A hiba teszi életesebbé az életet. A hiba lép ki a mű, színmű-
vész világból és lehel életet az általunk tökéletesnek áhított, kö-
dösített hétköznapjainkba. Mert a tökéletes ellentéte nem a hibás, 
hanem a működésképtelen. És mégis mikor azt olvasom, hogy 
már akkor szerette Isten az embert, amikor az még bűnös volt, és 
nem is akart Őhozzá tartozni, elgondolkodtat. Most akkor szé-
gyellnem kellene magam? Erről szól a keresztyénség? Egy olyan 
vallásnak éreztetjük ezt, amely arról szól, hogy egy földi vagy 
akár örök életen át azt érezzem, hogy sajnálnom kell Jézust, ami-
ért meghalt értem a kereszten? Ugyan, miért? Hisz, Ő sem saj-
nálja saját magát. És a legnagyobb dologra jöttem rá, ez pedig az 
evangélium. Én semmit nem tehettem azért, hogy szeressen en-
gem az Isten. És Ő szeret. Végtelenül szeret téged az Isten! Már 
akkor szeretett téged, amikor te még nem is akartál Hozzá tar-
tozni! Mi egymás fejét mossuk minden hibáért, és eljött Jézus, 
maga az Isten a földre, és Ő mosta az emberek lábát. Mert hibá-
ival szerethető az ember. Hangsúlyozom, hogy a hiba és a bűn 
nem ugyanaz. A bűn elválaszt Istentől, mert Őbenne nincsen bűn. 
De Isten nem várja el tőlünk azt, hogy nem tévedhetünk, hibáz-
hatunk. Isten nem sújt le ránk, ha elsózzuk az ételt, elrontunk va-
lamit a munkahelyen. Nem kell azt éreznünk, hogy a szentek kö-
zössége azt jelenti, ahol mindenki tökéletes, mert nem így van. A 
szeretetnek nem feltétele a tévedhetetlenség, és a hibátlanság. A 
szeretetnek egyetlen feltétele van: az élet. A létezés. Mindent sze-
retni kell, ami él. Hibáival szerethető az ember, és nem hiába. 
Szerethető vagy! Mihez kezdesz ezzel? El tudod fogadni azt, 
hogy ha leteszed bűneidet Jézus elé imádságban, akkor Ő eláraszt 
mindazzal a kincsekkel, amit számodra tartogatott? „Szeretlek, 
mert szeretlek.” – mondja Jézus. Merj szerethető lenni, merj sze-
retni!

Lendvai Sándor református lelkész

A gyermekek kommunikációra való nevelésekor mi szülők alap-
vető hangsúlyt fordítunk arra, hogy megtanítsuk: ha valamit 
kapsz, meg kell köszönni. Nap mint nap elhangzik: – megkö-
szönted? – mit? ja, igen... vagyis nem, elfelejtettem…

Megköszönni mindent – mondjuk a gyermekeknek, mert 
érezzük, ez nem csak egy udvariassági formula, hanem méltá-
nyos afelé, aki ad, és elvárható attól, aki kap. 

A személyes kommunikációnak ez az alapvető eleme azt 
a felismerést ébreszti a nyiladozó értelmű gyermekben, és tartja 
fenn a felnőttekben is, hogy nem egyedül vagyunk ezen a vilá-
gon, valamint, hogy a világ nem azért van, hogy az egónkat ki-
szolgálja. A pszichológusok azt mondják, hogy a csecsemő egy 
ideig nem tudja megkülönböztetni magát az édesanyjától, azt ér-
zi, hogy az anyja és ő ugyanaz, anya csak azért létezik, mert ő is 
van. Néhány hónapos kor után a gyermek meghaladja ezt a szin-
tet. A nevelés során fontos tudatosítani, hogy nem csak az édes-
anyja, de a világ többi része sem azért létezik, hogy a gyermek 
igényeinek megfeleljen. Ezen az úton alapvető mozzanat, hogy 
felismerje, hálával tartozik azért, amit másoktól kap. Megtanít-
juk tehát csemeténket köszönetet mondani.

A keresztény ember felismeri, hogy mennyivel többet kap 
az Istentől, mint az egyes embertársaitól, tehát mennyivel fon-
tosabb Istennek hálát adni mindenért, amit az embernek ad. Az 
Istennek való szüntelen köszönet a keresztény ember élete maga. 

Az ószövetségi szentírás Istenhez való alapvető viszo-
nyulásként számtalan alkalommal buzdít hálaadásra, és Szent 
Pál apostol is többször inti hasonlóan a rábízottakat: „Adjatok 
hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Isten-
nek, az Atyának.” (Ef 5, 20) Jézus Krisztus pedig az Istenhez való 
kapcsolódásunk feltételévé teszi az embertársi szeretetet: „Ha 
tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, 
hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott 
ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársad-
dal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat.” (Mt 5, 23-24)

Az Egyház tehát az Istentiszteletet hálaadásként fogal-
mazza meg, és a szentmise központi részében elhangzó úgy-
nevezett eucharisztikus imában a pap valóban részletezi, hogy Is-
ten üdvözítő tetteiért hálás szívvel hozzuk oltárára az áldozati 
adományokat. A hálaadás szó az Újszövetség görög nyelvén 
ugyanis eucharisztia – ευχαριστία.

Nincs is boldogabb pillanata a keresztény ember életének, 
mint amikor a többi emberrel és Istennel békében van szívében, 
és eljut a felismerésre, hogy mindez nem jár neki, hanem kegye-
lem. Az ember olyankor hálatelt szívvel vesz részt a szentmisén 
mint hálaadáson, és nagy békességgel és töredelmes szívvel ve-
szi magához a legszentebb Eucharisztiát, mint az Isten életében 
való részesedés zálogát.

Adja Isten, hogy felismerve Isten számtalan jótéteményét 
és felfoghatatlan szeretetét, mi magunk is köszönetet mondva 
napról napra elmélyülhessünk az Eucharisztia titkában.

Jäger Tamás hitoktató

Hibáival szeretni... Adjatok hálát mindenért
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Éljen a Szentháromság
egy Isten a szívünkben
és az emberek szívében...
Janssen Szent Arnold

Krisztusban Szeretett Testvéreim!
Szeretettel üdvözöllek Benneteket.

2020. augusztus 1-jével az Isteni Ige Társasága (verbita rend) a 
Székesfehérvári Egyházmegyével kötött megállapodás alapján 
átvette a bicskei plébániát és a hozzá tartozó társplébániákat. En-
nek a megállapodásnak a fényében és a plébánosi kinevezés után 
érkeztem Bicskére. A verbita rend missziós szolgálatot végez 
szerte a világon (84 országban) nemzetközi közösségekben; ide, 
Bicskére sem egyedül jöttem, hanem ketten érkeztünk Lengyel-
országból, valamint Indonéziából. 1998-ban szenteltek pappá 
Lengyelországban. A missziós küldetésemet Magyarországra 
kaptam, és 2000-ben kezdtem itt szolgálni.

Papi mottóm szavai: „Az Isten Szeretet” (ÍJn 4, 16). A 
családban négyen voltunk testvérek. A legidősebb testvérem és 
én, a legfiatalabb a missziós szerzetesi életet választottuk. Pap-
szentelésem után szolgáltam káplánként, kispapok nevelője-
ként, missziós titkárként és a magyar verbita rendtartomány 
tartományfőnökeként.

Nagy öröm számomra, hogy a templomunk a Szenthá-
romság egy Istennek van felajánlva már 1723 óta. Ez csodálatos. 
Nagy hagyománynak vagyunk örökösei, és őseink hitében gyö-
kerezve tudunk mi is tanúságot tenni hitünkről. Az a vágyam, 
hogy a Szentháromság egy Isten szeretete elevenen éljen ben-
nünk és köztünk úgy, hogy mások is megtapasztalják rajtunk ke-
resztül Isten szeretetét. Legyen mindig annyi nyitottságunk és 
bátorságunk, hogy felismerjük és elfogadjunk ezt a szeretetet és 
tovább is adjunk. Fontos, hogy személyesen tapasztaljunk meg 
Jézus szeretetét, hogy a hitünk élő legyen. Mit tudsz mondani a 
feltámadt Jézus jelenlétéről az életedben? Mit tett veled?

Szent II. János Pál pápa azt írta: „Korunk embere inkább 
hisz a tanúknak, mint a tanítóknak.” (Redemptoris missio 42). 
Legyünk tanúk, ahogy az volt Kalkuttai Szent Teréz anya, aki ezt 
mondta: „Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mek-
kora szeretet fektetünk az adásba.”

Nagyon köszönöm mindenki munkáját, aki a plébánián-
kon szolgált, jelenleg szolgál és készen áll szolgálni. Köszönök 
minden imát plébániánkért. Örömmel várunk mindenkit, aki sze-
retne csatlakozni a már működő közösségekhez. És örömmel vá-
runk minden kereső embert beszélgetésre, lelki beszélgetésre, 
gyónásra.

A plébánia nem a plébános tulajdona, hanem a miénk, 
akiknek egy nagy Gazdája van, a Szentháromság egy Isten, aki-
nek szolgálunk, mindenki a saját feladatkörében és az ezzel járó 
felelősséggel. Jézus Krisztus legnagyabb vágya, hogy Isten or-
szága már itt a földön köztünk legyen. Isten országának építése 
Bicskén és azon túl – ez a mi missziós feladatunk, amire hív 

A nevem Bonaventura Ngara Wula Laba. Általában Bonénak 
hívnak. Indonéziából származom. Talán vannak, akik nem tud-
ják, hol található Indonézia, de ez nem probléma. 2008-ban csat-
lakoztam az Isteni Ige Társasághoz (verbita rend). Körülbelül tíz 
év képzés után, 2018. szeptember 29-én szenteltek pappá a Szent 
Pál-főszemináriumban, Ledaleróban, Indonéziában. Ezután 
küldtek Magyarországra misszióba.

Papi mottóm Jézus szavai Máté evangéliumából: „Miért 
féltek, hitetlenek?” (Mt 8,26).

Néhány évvel ezelőtt részt vettem egy lelkigyakorlaton, 
hogy felkészüljek a papi szolgálatra. A lelki gyakorlat vezetője 
nagyon nehéz kérdést tett fel: „Mit fogsz adni később a magyar 
népnek?” Vagy ebben a kontextusban ez így hangozhat: „Mit ad-
hatsz a bicskei hívőknek?”

Az ad szó feltételezi, hogy valami legyen bennem. Meg-
próbáltam magamba nézni és feltettem a kérdést: „Bona, mit 
tudsz megosztani a bicskei emberekkel?”

Emberi szempontból úgy tűnhet, nincs semmi közöm a 
bicskei hívekhez. Félnem kell? Vissza kell mennem Indonéziá-
ba? Biztosan nem!

Jézus, amikor elküldte tanítványait, azt mondta nekik, ne 
vigyenek semmit az útra. Biztatta őket, hogy ne aggódjanak ami-
att, mit mondanak, amikor az emberekkel találkoznak az utcá-
kon, mert a Szentlélek megerősíti őket.

Bennem is él a meggyőződés, hogy maga Isten választott 
és küldött ide az összes hiányosságommal együtt. A Szentlélek 
segítségével, aki bennem és a bicskei hívekben fog működni, 
együtt építjük tovább Isten országát.

Szentlélek segítségével

minket az Úr. Köszönöm minden fáradozását és áldozatát az 
evangélium hirdetésért a plébános atyáknak, akik előttem voltak 
itt, különösen közvetlen elődömnek, Varga Imre plébános atyá-
nak, akit Isten váratlanul magához hívott. Nekik köszönhetően 
mi tovább tudunk erősödni a hitben, és tovább is tudjuk adni ezt a 
hitet.

Kérem az imát, kérem a segítséget, hogy a plébánosi szol-
gálatot a Szentlélek Úristenbe gyökerezve tudjam végezni!

Burbela Gergely
SVD atya, plébános
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Tisztelt Ünneplő Közönség!

Augusztus 20-ának ünnepén a keresztény magyar államunk meg-
alakulására emlékezünk, hazánkban ilyenkor minden faluban, 
városban Szent István királyunk életműve van a figyelem közép-
pontjában. 

István király élete a haza életének csak egyetlen pillanata 
volt. De mégis milyen pillanat! Az egész nemzet életét és sorsát 
meghatározta négy évtizedes uralkodása alatt. Mit is tett ő? Mi 
az a mű, amelyet évről évre megidézünk augusztus 20-án?

Amikor István ezer évvel ezelőtt jövőnkről határozott, há-
rom út közül választhatott. Az első úton a minden újtól való elzár-
kózással, a dicső múlthoz való ragaszkodással, a hétköznapok ki-
hívásainak figyelmen kívül hagyásával haladtak Vazul, Koppány 
és híveik. Ez az út azonban pusztulásba vitt már más népeket is, 
éppen ezen a földön hullott szét a hunok és az avarok birodalma, 
és más pusztai népeké is.

A második úton járók azt hirdették, hogy a múltat el kell 
felejteni, egyszer s mindenkorra le kell zárni. Szívesen találtak ki 
új dolgokat, de a problémák megoldását külhonban fogant ötle-
tektől remélték. Ezen az úton jártak az Orseolo Péterek és a Sala-
monok, akik aztán nem átallották hűbéreskü fejében idegen ural-
kodók idegen hadseregeit igénybe venni honfitársaik letörésére, 
és zsebeik megtömésére. Nem véletlen, hogy uralmuk sosem lehe-
tett tartós hazánkban.

Szent Királyunk tudta, hogy a két út közül egyik sem jár-
ható. Az általa választott út gyökeresen eltért az előző kettőtől. Ő 
a való élet iránti tisztelettel és nagy gyakorlati érzékkel meglátta: 
nemzetünk csak akkor maradhat meg, ha gyökereiben szilárdan 
megkapaszkodva, mindennapjait a kor kívánalmaihoz tudja iga-
zítani.

Népünk a kereszténység felvételével egyenjogú tagja lett 
az európai népek akkoriban formálódó családjának. Megtanulta 
mindazt, amit a nyugattól megtanulni érdemes volt, de ügyelt ar-
ra, hogy a magyarság érdekei ne sérüljenek. Fegyverrel verte el 
határainktól a hódítókat, s bár szinte egész Európával kereske-
dett, mégsem lett senkinek a hűbérese.

István életművének a legnagyobb eredménye, hogy ha-
zánk számára kijelölte az új, európai életet, ezzel véget vetett a 
hosszú vándorlás létbizonytalanságának. Szilárd, tervezhető jö-
vőt teremtett meg nemzetünk számára. Azóta is ezen az úton já-
runk. Új pályára állt a világunk vele, s azóta is ezen a pályán 
mozog.

Szent István felismerte a pillanat parancsát, és megtalálta 
azt az utat, ami a magyarság számára nemcsak a megmaradást, 
hanem a felemelkedést jelentette. 

Az Istváni uralom évtizedeinek szívós munkája hozta létre 
a vármegyéket, amellyel párhuzamosan és azzal szoros kapcso-
latban létrejött az ország egész területét átfogó egyházi területi 
beosztás: két érsekség és nyolc püspökség, vagyis tíz egyház-
megye.

A kereszténység befogadásával létrejövő Magyarorszá-
gon számtalan olyan kultúra-hordozó és továbbadó intézmény 
honosodott meg, amelyek szükségesnek, időtállónak bizonyultak, 
és segítettek abban, hogy Pannoniából megszülessen Hungária. 
Az új keresztény állam fölnövekedett és máig meg is maradt. 

Kedves Vendégeink!
Szent István életében a személyes döntés és az uralkodói 

tettek egymásra találtak, egymást erősítették. A fiának hátraha-
gyott,  jelentős irodalmi alkotásnak tekinthető intelmeiben hit-

beli, politikai és erkölcsi elveire tanít.
A hitet, mint lelki fegyvert adta fia kezébe: „Higgy erősen 

a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és 
az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, akit az 
angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ 
üdvösségéért a keresztfán szenvedett, és higgy a Szentlélekben, ki 
szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavá-
val, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenség-
ben.”

István, királyként tudatában volt Isten előtti felelősségé-
nek, tudva, hogy hatalmát csak Tőle kapta kölcsön, ezért oktatja 
így fiát a követendő uralkodói szabályokra: ,,Uralkodjál 
szelíden, alázattal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! A király 
koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a király 
igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény 
erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; add 
meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!”

István királysága alatt Magyarország független és szabad 
volt. Rend volt, mert rendet teremtett a törvény szigorú szava. A 
király kötelezte a főnemeseket, hogy tartsanak saját költségükön 
katonákat s mihelyt ellenség támadja meg Magyarországot, áll-
janak készen a haza védelmére. A nemesség hadát nevezték nem-
zeti hadseregnek.

A királyi várak földjeit átadták szabad emberek használa-
tára s megkívánta tőlük, hogy ennek a fejében katonáskodjanak a 

MEGEMLÉKEZÉS SZENT ISTVÁN KIRÁLYRÓL
2020. augusztus 20.
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Kedves Polgármester Asszony!
Tisztelt Alcsúti és Tisztelt Dobozi Honfitársaim!

Szeretettel köszöntöm Önöket, Nemzeti Ünnepünk alkal-
mából.

Ha nem tévedek, akkor 30 év után ez az első alkalom, hogy 
nem lehetek együtt Önökkel a régi, szép kastélykápolnában ezen 
a fontos ünnepen. Egy váratlan külföldi utazás akadályozta meg 
a már régen tervezett alcsúti ünnepségen való részvételemet.

Idén – első sorban a Kovid vírus miatt – amúgy is minden 
másképpen alakult, mint ahogyan azt előre megterveztük. Tu-
domásul kellett venni, hogy nem minden úgy van, ahogyan azt az 
ember kigondolja, előre megtervezi és előkészíti. Ez ilyen for-
mában nem mindig realizálható. Csak Isten akarata az, ami szá-
mít, és azt el kell fogadni. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a 
világjárvány Isten akarata volt, de a következménye és a hatása 
igen. Gondoljunk csak arra, hogy a járvány miatt a családok 
újból megtanulták az oly fontos együttélést, az egymásra való 
odafigyelést és aggódó szeretetettel fordulnak az idősek irá-
nyába. Tanuljunk az utolsó havi leckékből és ennek szellemében 
próbáljuk az életünket irányítani. Család és nemzetszeretetben 
legyen példaképünk Szent István királyunk, aki példát mutatott 
nekünk vallásosságával, családszeretetével és törődésével. Fiá-
nak írt intelmeiben mindenkinek figyelmébe ajánlom szép és 
megszívlelendő gondolatait!

Más a mai ünnepünk olyan tekintetben is, hogy szeretett 
plébánosunk, Varga Imre atya már nincs köztünk. Az elmúlt idő-
szakban egy nemzeti ünnep szent miséje elképzelhetetlen lett vol-
na nélküle. Külön szeretettel gondoljunk rá is a mai napon és 
imádkozunk lelki üdvéért.

Sajnos az idén Pünkösdre tervezett családi találkozónk 
sem valósulhatott meg a világjárvány miatt, pedig József nádor 
több mint 90 leszármazottja készült idejönni. Méltóképpen sze-
rettünk volna megemlékezni arról a jeles évfordulóról is, hogy 
200 évvel ezelőtt kezdődött el a kastély építése. Reméljük, jövőre 
be fogjuk tudni pótolni.

A mai napon viszont gondoljunk arra, hogy Szent István 
napja az egyik legrégebbi magyar ünnepünk, a keresztény ma-
gyar államalapításnak, és annak több mint ezeréves folytonos-
ságának emléknapja. Tudjuk, hogy István király még uralko-
dásának idején augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját 
nemzeti ünneppé avatta. Erre a napra hívta össze Székesfehér-
várra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén ezen 
a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd 1038-ban 
ugyancsak ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent Lász-
ló király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely 
pápa hozzájárulásával ekkor emelték oltára István relikviáit a 

várispánok vezetése alatt, a király felszólítására. Így lett István-
nak erős hadserege, a királyi hadsereg.

A kegyes király minden esztendőben, Nagy Boldogasz-
szony napján (augusztus 15-ikén) összehívta székhelyére a pana-
szosokat, meghallgatta őket és igazságot szolgáltatott.

Nem csak bölcs uralkodója volt népének, hanem jóságos 
atyja is.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Amit István az országnak akart – a keresztény hitet –, azt 

saját személyes útjának is választotta, és fiának is ezt ajánlotta. 
Megvolt benne a belső elköteleződés, a személyes döntés arra, 
hogy a saját életét teljességgel a keresztény hit szolgálatába ál-
lítsa. 

István élete és tevékenysége mély gyökerekből táplálko-
zott. Istenbe vert gyökeret, Jézus Krisztusba vert gyökeret. Ezzel 
a lelki többlettel, elkötelezetten, bátran és rendkívüli erőkifej-
téssel szolgálta a magyar nemzetet.

Példája azt mutatja, ha az ember az Istenbe vetett hittel, teljes 
akarattal, az egész életével ott áll a munkája mögött, akkor ered-
ményes és hiteles lesz az alkotása. Mert az életnek igazi értelmet 
csak az önmagunkon túlmutató, az önmagunkat odaszánó mun-
ka, a jó szívvel végzett szolgálat adhat.

Legyünk mi is olyan emberek, akik szerető, irgalmas 
szemmel tudnak nézni egymásra, akik nem a maguk, hanem a 
szűkebb és a tágabb közösségük javát keresik, akik bíznak abban, 
hogy minden emberben ott dolgozik a lelkiismeret, az a „jó szív”, 
amelyet Isten teremtett belénk, és amit el lehet ugyan magunkban 
temetni, de biztos, hogy soha nem lehet kiirtani.

Törekedjünk erre ma is, és mindig is, ünnepléseken és hét-
köznapjainkon is!

Tóth Erika

székesfehérvári bazilikában, ami abban az időben a szentté ava-
tással volt egyenértékű.

Kérjük tehát mi is ezen az ünnepnapon Szent István királyt 
és Magyarország Nagyasszonyát, hogy járjanak közbe Hazánk 
megvédéséért és segítsék mindazokat, akik felelősséget vállalnak 
azért, hogy egy biztos és boldog jövőbe vezessék országunkat, 
nemzetünket!

Habsburg-Lotharingiai Mihály 
A beszédet tolmácsolta Seremetyeff Papp János
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A József Nádor Általános Iskola

„A modern pszichológia és pedagógia 
üzenete, hogy sugározz bizalmat! Nézz a 
gyerek szemébe, és mondd neki azt: tu-
dom, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni! 
Tudom, hogy képes vagy rá! Tudjátok, mi-
csoda varázsmondat ez? Képzeljétek el, 
hogy nektek mondja ezt valaki teljes biza-
lommal és szeretettel! Ez olyan gyógyír a 
szívnek és olyan töltőerő, hogy a felnőtti 
kapcsolatokban is nagyon érdemes hasz-
nálni.”

A 2020/21-es munkatervünket Bagdi 
Emőke soraival kezdtük, s hisszük, hogy a 
gyerekek is, szülők is és mi is meg tudjuk 
csinálni az előttünk álló nem könnyű fel-
adatokat. A legnehezebb, hogy úgy kell 
terveznünk, hogy minden bizonytalan. El-
indítjuk a tanévet tantermi oktatással, és 
igyekszünk minden szabályt betartani a 
koronavírus elleni védekezés eljárásában. 
Követjük az EMMI által elkészített eljá-
rásrendet, melyek közül a legfontosabbak 
a következők. 

ź a tanévkezdés előtt mindenre kiter-
jedő, alapos fertőtlenítő nagytakarí-
tás végeztünk az intézményünkben 
(játékokat, sportszereket, tanítási 
eszközöket is beleértve); 

ź mindennapos, rendszeres, alapos 
fertőtlenítés végzünk az iskola egész 
területén, ezért a takarító személyzet 
munkaidő beosztását is átszervez-
tük;

ź azoknál a termeknél, ahol osztályok 
cserélik egymás, ott az óraközi szü-
netekben is végzünk fertőtlenítést 
(számítástechnika terem, hittan 
órákon használt tanterem, étkező, 
sportcsarnok öltözői, stb…);

ź a tanórákon használt sportszereket is 
fertőtlenítjük szünetekben;

ź az iskolába lépők hőmérsékletét el-
lenőrizni fogjuk, amint megvásárol-
hatjuk a homlok hőmérőt;

ź iskolába érkezéskor, és minden szü-
net után alapos kézmosás után lép-
hetnek be a diákok a tanterembe; 

ź a kézfertőtlenítő gyakori használatát 
alkalmazzuk ;

ź igyekszünk elkerülni a csoportosu-
lásokat zárt térben, a szabadban is 
ügyelünk a megfelelő távolság be-
tartására;

ź a szülőktől is azt kérjük, hogy az is-
kola előtti várakozás során tartsanak 
egymástól másfél méteres távol-
ságot;

ź a szülőkkel a kapcsolatot lehetőség 
szerint telefonon, vagy online vide-
óhívás keretében szorgalmazzuk;

ź a gyerekek használhatnak szájmasz-
kot az iskolában, de nem kötelező.

Rendkívül fontos, hogy a szülők is és az 
intézmény vezetése is betartsa az EMMI 
kérését, miszerint: 

„A nevelési-oktatási intézménye-
ket kizárólag egészséges, tüneteket nem 
mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az 
oktatásban és nevelésben, illetve az in-
tézmények működtetésében csak egész-
séges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 
Kérjük, az intézmények tájékoztassák a 
szülőket arról, hogy amennyiben gyer-
meküknél tüneteket észlelnek, a NNK ak-
tuális eljárásrendje alapján gondoskod-
janak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles 
az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 
van.”

Azt gondolom, hogy ha mindany-
nyian ügyelünk a szabályok betartására és 
vigyázunk magunkra nem csak az iskola 
épületén belül, hanem kívül is, akkor a mi 
iskolánkban sokáig jól működhet a tan-
termi oktatás. 

Néhány fontos információ a tanév 
rendje és a munkatervünk alapján

A 2020/21-as tanévben a tanítási év első 
tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd), 
utolsó tanítási napja 2021. június 15. 

(kedd) lesz. 
A tanítási év első féléve 2021. ja-

nuár 22-ig tart. Az iskolák 2020. január 
31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló 
esetén a szülőket az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről. 177 tanítási 
nap lesz ebben a tanévben.

ź Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2020. október 22. (csütörtök), a  
szünet utáni első tanítási nap 2020. 
november 2. (hétfő). 

ź A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
2020. december 18. (péntek), a szü-
net utáni első tanítási nap 2020. ja-
nuár 4. (hétfő). 

ź A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2020. március 30. (kedd), a szü-
net utáni első tanítási nap 2020. áp-
rilis 12. (hétfő) – ez a hosszabbított 
szünet a programok megvalósítá-
sától függ.

A tanévet 139 tanulóval kezdjük, mely kö-
zül 11 sajátos nevelés igényű, így a tény-
legesen számított tanulói létszám 150 fő. 

Tantestületünk az alakuló ülés 
napján 11 főállású, 3 részfoglalkoztatott, 
és 3 óraadó pedagógussal rendelkezik. 
Egy fő van GYED-en, és egy tanítónő 
már június 1-től szabadságát tölti, 2021. 
január 2-án áll majd munkába. GYES-ről 
jött vissza az állományba. 2 új kollégát 
köszönthetünk a tantestületünkben, új 
kollégaként érkezik Vittmanné Ángyás 
Eszter aki a kémiát fogja tanítani, és Ker-
kuska Miklós, aki a földrajz tantárgyat. 

Szakos ellátottságunk a felső tago-
zaton 95%, az alsó tagozaton 100 %-os. 

Intézményünkben továbbra is 4 
fős technikai személyzet dolgozik. Egy 
főállású iskolatitkár, egy takarítónő 8 órá-
ban, egy takarítónő 6 órában és egy ud-
varos 4 órában. Egy közfoglalkoztatott 
dolgozik iskolánkban napi 8 órában ud-
varosként.

Az elmúlt 7 évben mindig történt 
iskolánkban felújítás, sajnos idén nyáron 
nem tudok erről beszámolni, pedig ráfért 
volna jónéhány folyosóra, szertárra, kerá-
miaműhelyre, előtérre. 

3 vödör festéket kaptunk, amelyet 
szakember hiányában a takarító nénik és 

Harmadszorra is
Boldog Iskola lettünk!
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel és 

szeretettel köszöntjük:

Tóth Ferencné sz. Ábel Annát
91. születésnapja alkalmából

Amler Ferencné sz. Berta Annát
89. születésnapja alkalmából

Papp Ferencet
83. születésnapja alkalmából

Vörös Jánost
83. születésnapja alkalmából 

Simorádi Jánost
83. születésnapja alkalmából

Palángi Gézáné sz. Kohus Rozáliát
83. születésnapja alkalmából

Tranker Ferencet
81. születésnapja alkalmából

Tóth Pálné sz. Csadó Ilonát
80. születésnapja alkalmából

   
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

hírei, eseményei 

udvaros munkakörben alkalmazott mun-
katársunk kentek a falra. Egy osztályte-
remnyi tanulói bútort festettünk le, a régi 
kopott bútorok helyett. Ezeket a bútorokat 
használtan kaptuk a szomszéd település-

ről. Átfestettük az udvaron lévő kiülőket 
állagmegóvás végett.

A június 14-i hatalmas esőzés ko-
moly kárt okozott az iskola sportpályáján. 
A 200 méteres salakos futópálya a felis-
merhetetlenségig megsemmisült. A pálya 
használhatatlan, a gyerekekkel nem fog-
juk használni, polgármester asszonnyal 
keressük a megoldást a felújítására, kor-
szerűsítésére.

Most itt következne, hogy felso-
roljuk azokat a rendezvényeket, progra-
mokat, amelyeket szeretnénk megvalósí-
tani, de sajnos minden bizonytalan. Lehet, 
hogy ki tudjuk Önök előtt nyitni az iskola 
kapuit, lehet, hogy nem. Lehet, hogy is-
kolán belül meg tudunk valósítani szám-
talan rendezvényt, lehet, hogy úgy sem. 
Minden bizonytalan, minden kérdéses.

Kérem, kövessék figyelemmel is-

kolánk honlapját és facebook oldalát, 
mert ott folyamatosan tájékoztatjuk Önö-
ket megvalósuló rendezvényeinkről. Az 
iskola munkaterve az elfogadását köve-
tően fent lesz a honlapon.

www.alcsutdoboziiskola.hu
A szülőket a továbbiakban is az E-

kréta felületén fogjuk hivatalosan kiérte-
síteni mindenről, a gyerekeket pedig szó-
ban és a classroom felületén tájékoztatjuk. 

Egy azonban biztos: ebben a hely-
zetben nem tehetünk mást, minthogy vi-
gyázunk egymásra, betartjuk a szabályo-
kat, hogy valamennyien egészségesen vé-
szeljük át ezt a nehéz időszakot! 

Ehhez kérem az Önök megértését, 
türelmét és együttműködését!

Keindl Zoltánné intézményvezető 

Állatorvosi ügyelet
szeptember 05-06.  Dr. Kiss  Sándor

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

szeptember 12-13.  Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

+36 20-6615215

szeptember 19-20.  Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.

+36-70-2173745

szeptember 26-27.  Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+36-20-4456256



10.

Alcsútdobozi hírek

A Háromhárs Óvoda hírei

Mint minden évben, így az idén is meg-
tartottuk a nevelési év kezdete előtt, au-
gusztus 27-én az első szülői értekezle-
tünket. Rendhagyó módon a vírusve-
szélyre tekintettel az udvaron gyűltünk 
össze.

A szülők köszöntése után rátértünk 
a két legfontosabb témánkra, a háziren-
dünk ismertetésére és az éves munkater-
vünk megbeszélésére. Fontos számunkra, 
hogy a szülőkkel való kapcsolatunk a köl-
csönös bizalomra és tiszteletre épüljön. 
Ahhoz, hogy ez az együttműködés ered-
ményes és jó legyen, az óvoda életét meg-
határozó fontosabb szokásokat, szabályo-
kat ismertettük a szülőkkel. A Háziren-
dünket részletesen ismertettük az szülői 
értekezleten megjelent kedves szülőkkel, 
illetve közzétesszük az interneten is, és az 
óvodában is kifüggesztjük az előtérben, 
hogy mindenki számára elérhető legyen.

A koronavírus járvány ideje 
alatt a házirendünk az alábbiakkal 
egészül ki: A járványhelyzetre való tekin-
tettel, 2020.09.01-től nyilatkozat kitölté-
sével tudják a gyermeküket óvodába hoz-
ni. A nyilatkozat, a 2020.július 12. vasár-
nap megjelent Magyar Közöny melléklete 
Hivatalos értesítő "Közlemény a COVID 
-19 betegséggel való aktuális fertőzött-
ségi viszonyok alapján az országok be-
sorolásáról szóló országos tiszti-főorvosi 
határozatról" alapján készült. Mivel az 
országok besorolása változhat, kérjük, kí-
sérjék figyelemmel a változásokat.

Az óvodába csak azokat a gyerme-
keket tudjuk fogadni, akik nem jártak az 
elmúlt hónapban a COVID-19 betegség-
gel való aktuális fertőzöttségi viszonyok 
alapján az országok besorolása szerint 
sárgával illetve pirossal jelölt országok-
ban, illetve a rendeletben meghatározot-
tan elvégzett COVID tesztje/i negatívak. 
Erről nyilatkoztatjuk a Szülőket óvodába 
lépés előtt.

Kérjük a Szülőket, hogy 
ź maszkban lépjenek az intézmény te-

rületére, 
ź a kézfertőtlenítés a gyermeknek is 

kötelező! 
ź gyermeküket csak a csoportszoba 

előteréig kísérjék be,

ź tartsák a védőtávolságot (1,5 m)!
A gyermekek érkezésekor naponta hő-
mérsékletet mérünk. Amennyiben a gyer-
meknek hőemelkedése, vagy láza van, el-
különítjük, értesítjük a szülőt, és a gyer-
meket haza kell vinni. Ebben az esetben 
keressék fel a gyermek háziorvosát, s az 
orvos utasítása szerint járjanak el. A gyer-
meket csak orvosi igazolással fogadjuk, 
miután tünetmentessé vált.

Az intézmény épülete előtt sem ja-
vasoljuk a szülők csoportosulását. 

A járványos időszakban csak kis 
létszámú, szabadtéri rendezvényeket 
szervezünk.

A Házirendbe foglaltak betartása 
kiterjed az óvodába felvett gyermekekre 
és a gyermekek törvényes képviselőiként 
jogaikat gyakorló, kötelezettségeiket tel-
jesítő szülőkre, gondviselőkre valamint a 
Háromhárs Óvoda alkalmazotti körére. 

Az Éves munkatervünk ismerteté-
se szintén témája volt a szülői értekezlet-
nek. A legfontosabb időpontokat, esemé-
nyeket megbeszéltük, a részletes munka-
tervet szintén közzétesszük. 

Az óvoda nyitvatartása: 6.30 – 
17.30

A gyermeklétszám figyelembe vé-
telével úgy határoztuk meg az óvoda 
működését, hogy 6.30-7.30-ig összevont 
csoportban gyülekeznek a gyerekek, 
7.30-16.00-ig csoportokra bontottan fog-
lalkozunk a gyerekekkel, 16.00-17.30-ig 
összevont csoportban biztosítunk fel-
ügyeletet. 

Szünetek időtartamát a következő-
képpen tervezzük: a téli szünet: 2020. de-
cember 21-től 2020. december 31-ig tart. 
A szünet előtti utolsó nevelési nap 2020. 
december 18. (péntek), a szünet utáni első 
nevelési nap 2021. január 4. (Hétfő).

Nyári zárva tartás: 2021. július 26-
tól augusztus 31-ig. A szünet előtti utolsó 
nevelési nap 2021. július 23., a szünet utá-
ni első nevelési nap 2021. szeptember 1.
A jeles napokat, programjainkat az 
alábbiak szerint tervezzük:

ź 2020. szept. 22. Szüreti mulatság – 
játszóház 

ź szept.-okt. Kirándulás az őszi arbo-
rétumba

ź okt. 01. Klotild-nap – játszóház. Az 
ovigaléria őszi kiállításának meg-
nyitója

ź okt.15. Oviolimpia 
ź dec. 04. Mikulás ünnepség 
ź dec. 17. Karácsony az óvodában
ź  2021. jan. 21. Újévi zenés nap 
ź jan.26-27-28. Ovimozi
ź febr.19.vagy 20 Farsangi mulatság 
ź márc. 05. Arborétumi kirándulás – 

Hóvirágmező
ź márc. 11. Március 15-i megemléke-

zés a lovas huszárral
ź márc. 18. Oviolimpia – játékos 

sportvetélkedő 
ź márc. 27. Húsvéti játszóház és vásár 

– készülődés húsvétra – délutáni 
nyílt program

ź ápr. 30. Májusfa állítás
ź máj. 3-4-5. Anyák napja
ź máj. 25-28. Gyermeknapi progra-

mok
ź jún. 04. Ballagás – évzáró ünnepség. 

Kiemelt nevelési feladataink továbbra is
ź az egészséges életmódra nevelés, 

testi nevelés 
ź az esztétikai – művészeti nevelés az 

óvodai élet mindennapjaiban és az 
ünnepeken.

Fokozottan kiemelt feladatunk az idei év-
ben a tehetséggondozás, a műhelymunka 
folytatása. 

Az egészséges életmódra nevelés 
területén fontos a mindennapos szabad le-
vegőn végzett mozgás. Az elkövetkező fél 
évben a vírusveszély miatt nem visszük a 
gyermeket úszni, sem színházba, de a kö-
vetkező félévben szeretnénk folytatni, 
megszervezni mindkettőt.
   Az esztétikai nevelés területén szer-
vezzük a következőket:

ź Gyermektánc-oktatás: Két korcso-
portban az idén is Partiné Kocsis 
Tünde, gyermektánc oktató óvónő 
végzi a munkát

ź Kézműves műhely: A nagyobb kor-
osztálynak egy csoportban Tóthné 
Tóth Gabriella kézműves oktató 
óvónő irányításával. 

ź Évszakonként kiállításokat szerve-
zünk az Ovigalérián

ź Szeretnénk az idén még több alka-
lommal itt az óvodában mesét dra-
matizálni, ill. bábozni a gyerekek-
nek. 

Feladatunk a BTM-es, SNI-s gyermekek 
fejlesztésének megszervezése. Ennek a 
területnek a felelőse Kocsis Zsuzsa fej-
lesztőpedagógus óvónő.

Óvodai hírek 2020. szeptember
Tanévnyitó szülői értekezlet
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Az SNI gyermek fejlesztésében gyógy-
pedagógusi szolgáltatást is igénybe ve-
szünk.

Egyéb speciális szolgáltatásaink-
ról is gondoskodunk az idei nevelési év-
ben is, ezek a logopédiai fejlesztés és a 
gyógytestnevelés, illetve a katolikus és re-
formátus hitoktatásnak is helyet biztosí-
tunk óvodánkban.

Ismertettük a szülői értekezleten a 
személyi és tárgyi feltételeinket, az óvo-
dai csoportok kialakítását.

Jelenleg zajlik az óvoda tetejének 
a felújítása, ami reményeink szerint szep-
tember elejére el is készül. Várhatóan még 
az idei évben elkezdődik a bölcsőde épü-
letének építése. Igyekszünk alkalmazkod-
ni a feladatokhoz, megoldani a felmerülő 
nehézségeket, és ezek mellett folyamato-
san biztosítjuk a gyermekek védelmét, 
fejlesztését, foglalkoztatását.

Óvári Zsoltné
óvodavezető
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Községünk Szép Portája 2020.
A KÖZSÉGÜNK SZÉP PORTÁJA 2020. környezetszépítési 
akció értékelése során kiemelkedő pontszámot kapott és „Elis-
merő tábla” kihelyezésére jogosult ingatlanok:

Czeiner Ferenc és családja Szabadság u.201/A.

Sófalvi Csaba és családja Szabadság u. 64.

Hablicsek Jánosné Szabadság u.135.

Papp Ferenc és családja Szabadság u.49.

Márkné Kurucz Mária NÁDORHÁZ Szabadság u. 118.

Az országos értékelésbe  2020-ban továbbjutó alcsútdobozi kert 
művelője: Fülöp András

A verseny különdíjasai: Farkas Zoltánné, Dr. Gulyás 
Lászlóné, Szili Árpádné, Varga Ilona.

„Alcsútdoboz legszebb konyhakertje” 
országos kertművelési verseny

A környezetszépítési akció értékelése során, a kapott pontszá-
mok alapján „Oklevél” minősítésben részesült ingatlanok:

Tima János és családja Szabadság u.9.
Fülöp Berta Szabadság u.236.
Kalmár Istvánné Szabadság u.270.
Buzár Ferenc és családja József A. u. 32.
Gulyás István és családja Fenyves u.6.
Hollentunder Miklós és családja Szabadság 191/A.


