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MEGEMLÉKEZÉS 1956-RÓL
Covid helyzet idején…
Szűk körben koszorúztunk a Forradalmi Emlékkőnél

Iskolánk is zártkörű ünnepséget tartott
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hírei, eseményei
Őszi események az iskolából…
Nyár végén mikor a munkatervünket készítettük még nagyon bizakodóak voltunk, és hittük, hogy minden programunkat, rendezvényünket meg tudjuk tartani
és együtt tudunk megélni sok-sok élményt
diákkal, szülővel, a falu lakosságával.
Sajnos a koronavírus megjelenése
mindent felülír, minden héten hétfőn műhelymunka keretein belül újra kell gondolnunk az előttünk álló eseményeket és
igyekszünk azokat úgy megszervezni,
hogy a járványelleni védekezésben a legnagyobb körültekintéssel járjunk el.
A Székesfehérvári Tankerületi
Központtól nagyon sok segítséget kapunk. Bőségesen rendelkezünk fertőtlenítő folyadékkal, 4 érintésnélküli hőmérővel és két szenzoros falra szerelt folyadékadagolóval. Egy fő technikai személyzettel kibővíthettük állományunkat a koronavírus idejére, így az óraközi szünetekben is maximális eleget tudunk tenni a
járványügyi előírásoknak.
A tanév eleje óta három új kolléga
érkezett iskolánkba, így a szakos ellátottságunk alsó tagozaton 100 %-os, felső tagozaton 99%-os lett. Tóka Melitta tanítja
a felső tagozaton az ének órákat, Mezei
Judit az informatikát, és Hubai Magdolna
vezeti az egyik napközis csoportot. Sok
sikert, türelmet és jó egészséget kívánunk
munkájukhoz.
Most pedig ajánlom figyelmükbe
néhány apró szösszenetben, hogy mi minden történt októberben az iskola zárt falai
között.

teni rajzaikat, melyeket iskolánkban kiállítás formájában tekinthettek meg a gyerekek és pedagógusok egyaránt. Előnye
azonban az volt, hogy bármennyi időt fordíthattak a rajz elkészítésére, így nagyon
szép, igényes, ötletes rajzok készültek
többféle technikával. 67 diákunk készített
alkotást, ami azt mutatja, hogy tanítványaink nagyon szeretnek rajzolni. A zsűri
nehéz feladata a két rajz szakos kollégára
esett, akik minden kis „rajzművészt”
megdicsértek és szép oklevéllel, édességgel jutalmaztak. A legügyesebbek apró
ajándékokat is kaptak.
Daróczi Andi néni
Matematika verseny az iskolában
Iskolánk az idei tanévben is meghirdette a
matematika iránt érdeklődő tanulók számára a házi matematika versenyt, melynek időpontja október 6-án volt. A tavalyi
évhez képest (16 fő) sokkal többen jelentkeztek rá. 30 fő tanuló mutatta meg a 3.
osztálytól egészen a 8. osztályig a matematikai tudását. A feladatok a megyei Zrínyi Ilona matematika verseny feladataihoz kapcsolódtak. A verseny minden évfolyamon nagyon szoros volt, csak pár
pont választotta el egymástól a helyezetteket. Az első helyezett tanulókat tovább
küldjük a Zrínyi Ilona matematika verseny helyi fordulójára.
Gratulálunk a helyezetteknek!
Vas Szilvia

A három kismalac

Olimpiát tartottunk!

A népmese napja mindig beindítja a pedagógusok fantáziáját és a gyerekek nagynagy örömére az iskola udvarán amatőr
színjátszócsoportként szórakoztatnak
évek óta. Előadták már a Kőlevest, A rátóti csikótojást, Az aranyszőrű bárányt és
idén A három kismalac című mesével kedveskedett a nagyérdeműnek. A köszönet a
gyerekek arcára mosolyként volt írva.

Három évvel ezelőtt álmodta meg az alsós
munkaközösség a legkisebbek mini olimpiáját, ami a „Minilimpia” nevet kapta.
Négy nagyon izgalmas, élvezetes versenyszámban mérhették össze az ügyességüket, a gyorsaságukat és az erőnlétüket
a gyerekek. A kedvezőtlen időjárás miatt a
sportcsarnokban rendeztük meg a versenyt, ami erre az időre igazi olimpiai stadionná változott. A pálya kialakításához
ismét Szilvi nénitől kaptunk segítséget. A
legjobbak természetesen arany-, ezüst- és
bronzérmet kaptak, de a többiek sem maradtak jutalom nélkül, hiszen nekik sportcsoki érmet akasztottunk a nyakukba.
Öröm volt látni a sportolástól kipirult ar-

Otthon készülhettek a rajzok
Ősszel az állatok világnapja alkalmából
minden évben rajzversenyt hirdetünk.
Gyerekeinknek a koronavírus miatt sajnos otthon kellett megtervezni és elkészí-

cokat és a sok-sok büszke tekintetet, mert
számukra ezek a díjak minden más éremnél szebben ragyognak. Gratulálunk minden résztvevőnek!
Szanyiné Halgancz Teréz
Október 6. – Ünnepi megemlékezés az
iskolarádió hullámhosszán
Ünneplő ruhában érkeztünk az iskolába a
nemzeti gyásznapon, majd reggel minden
osztály elénekelte a Himnuszt. Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy az aradi
vértanúk emléknapjára a második osztályosok készítenek ünnepi műsort. Így volt
ez az idei évben is, de rendhagyó módon
az iskolarádión keresztül emlékeztünk. A
második osztályt képviselték: Márton
Klára, Molnár Lotti, Kis-Káldi Borisz.
Meghitt, kedvesen emlékező volt az ünnepi műsor. Az aulában kialakítottunk egy
emlékhelyet, ahol minden osztály megnézhette a vértanúk arcképét és meggyújthatta az emlékezés gyertyáit.
Szanyiné Halgancz Teréz
Október 23. – Megemlékezés az iskola
udvarán
Az iskola udvarán korabeli ruhákba öltözve várta az ünneplő közönséget a 6.
osztály. Ők sem készülhettek úgy, mint
elődeik, hiszen sem az önkormányzattal,
sem zárt térben nem tarthattunk ünnepi
műsort. Ezért osztályfőnökükkel közösen
úgy döntöttek, hogy kiállítást szerveznek
az ünnep tiszteletére és paravánokra rögzítették a forradalom eseményeit. Megemlékezésük alatt elénekelték Sláger Tibó: Emlékdal az 56-os hősök tiszteletére
című dalt, röviden összefoglalták a forradalom eseményeit és elszavaltak egy szép
verseit is tisztelegve a hősök emlékére.
Magyar Falu Program
Iskolánk alapítványa a Gyereksziget Alapítvány pályázatot nyújtott be 470.000 Ft
értékben kültéri sportszerek beszerzésére.
Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy
pályázatunk sikeres lett, így a közeljövőben 3 darab kültéri ping-pong asztalt, ütőket és labdákat vásárolhatunk. Ezáltal iskolánk tanulói számára egy új szabadtéri
sportolási forma áll rendelkezésre.
Keindl Zoltánné
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

Véges nézi a végtelent
Ha valami az év során az elmúlást jelképezi, akkor a november
biztosan. Halottainkra emlékezünk, és ehhez a kissé szomorkás
időszakhoz az időjárás is hozzájárul. Többet gondolunk halottainkra, és a keresztények talán többet gondolnak arra, vajon mi
lesz velünk, ha majd eljön az a nap.
Számtalanszor hallottuk már: feltámadunk. De vajon
hisszük-e? Nem inkább arra kellene minden erőnkkel koncentrálni, hogy lesz, ami lesz, amíg élünk, addig legyünk boldogok,
és rendben, lehetőleg legyen boldog más ember is? Vajon lehetséges-e ez? Van-e erőnk az előttünk álló néhány év, legfeljebb néhány évtized által kecsegtetett lehetőségekből kialakítani a saját
vagy a környezetünk boldogságát; vagy nagyobb horderejű feladatról van szó?
Amikor Szent Pál Korintusban, a pogány nagyvárosi környezetben létező kis keresztény közösség számára írt üzenetben
elmélkedik a feltámadásról, ezt írja: „Ha nincs feltámadás, akkor
Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs
értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem.”
Sőt azt is mondja, hogy „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk.”(1Kor 15)
Ez egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy az életben
mindent az örökkévalóság fényében kell értékelni. Azt jelenti,
hogy a látószögünket ki kell bővíteni úgy, hogy nem csak a véges
dolgokat vesszük alapul a döntéseinkhez. Azt jelenti, hogy felnyitjuk a szemünket arra, ami örök. Ha csak ennek a világnak az

empirikusan tapasztalható jeleire támaszkodunk, talán nem túlzás azt mondani, hogy – a Krisztus által felvázolt örök élet távlataihoz képest – egyfajta beszűkült állapotban vagyunk, és hozzuk
meg döntéseinket.
Amikor a véges evilági gondolatainkkal indulunk a temetőbe, egészen szomorú, ami ott ránk vár. Legfeljebb keserédes
történetekkel vigasztaljuk magunkat kedves halottaink emlékét
felidézvén. Viszünk ki néhány szál virágot, és nagyjából megtettünk mindent, amit lehet. Talán ekkor érezzük igazán, hogy
„minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk.”
De Jézus Krisztus feltámadt! Ezért már ma át kell állítani
a gondolkodásunkat, ki kell tágítani a horizontot. Amit teszünk,
nem a mának, és nem ennek a néhány évnek tesszük. Mindennek
értelme van, mert Jézus Krisztus állította, hogy akit megismer,
annak olyan örök élete lesz, amilyet szavakkal ki sem lehet fejezni. Éppen ezért nem tudja mindenki megérteni a Teréz anyákat, a
vértanukat, az önfeláldozást magas fokon megélő példamutató
hitvalló személyeket. De ők értik, mert hittek Jézus Krisztusnak,
és egy egészen más világ tárult eléjük, amiben igazán szabadok.
Milyen irigylésre méltóak ők valójában!
Boldogok, akik tudják, hogy miért élnek, mert akkor azt is
megtudják majd, hogyan éljenek – mondta Gyökössy Endre.
Mi keresztények Isten kegyelméből egy kitágult világot
szemlélünk, ahol semmi nem értelmetlen, amit egymásért teszünk, amit Istennek teszünk. Egész életre szóló hivatásunk – és
boldogságunk záloga tehát, hogy úgy tekintsük a valóságot,
ahogy Jézus Krisztus tanította.
Jäger Tamás hitoktató

Tisztelt Alcsútdobozi Lakosság!
Az idei év októberétől újra vannak hétköznapi szentmisék szerdánként este fél
hatkor az alcsútdobozi katolikus templomban. November hónaptól kezdve minden hónap második szerdáján az elmúlt 30
évben az adott hónapban elhunyt katolikus hívekért mutatják be a szentmisét. Az
ő nevüket az Alcsútdobozi Hírek lapjain
abban a hónapban megjelentetjük, hogy a
hozzátartozók, barátok el tudjanak jönni,
és a misét értük felajánlva így is tudjanak
imádkozni elhunyt szeretteikért. Az első

ilyen alkalom november 11-én lesz este
fél 6-kor, amikor a következő hívekért
ajánlja fel a miséző pap a szentmisét:
ź Nyúl Mária /2016. 11. 28./
ź Bagyura Irén /2014. 11. 06./
ź Szabó László /2014. 11. 03/
ź Molnár Julianna /2013. 11. 29/
ź Nagy János /2012. 11. 12./
ź Németh Miklós /2012. 11. 09/
ź Dobai János /2011. 11. 23./
ź Szíjártó István /2010. 11. 26/
ź Fodor János /2010. 11. 30./

Mert nem szégyellem az evangéliumot
Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az,
minden hívőnek üdvösségére, ahogyan meg van írva: „Az igaz
ember hitből fog élni.” Róm 1, 15-17.
Kedves Testvérem, Olvasóm! SOKAN AKARNAK
IGAZAK LENNI, DE KEVESEN AKARNAK HITBŐL ÉLNI. Lesz-e idén reformáció? A felolvasott igében tudniillik 2
kulcsmondat van, Pál apostol nagyon gyönyörűen összekapcsolja, mégis kibontja, mikor ezt mondja: „Mert nem szégyellem az
evangéliumot.” „Az igaz ember hitből fog élni.” Mély nyomot
hagyott bennem. Honnan lehet felismerni a hívő embert, az igazat, aki hitből él? Onnan, hogy nem szégyelli az evangéliumot.
Eljátszottam a gondolattal: Sétálok az utcán egy őszi napon, szembe találkozom 20 emberrel, mind hívő, mind mosolyogva köszön a másikra, érdeklődnek egymás hogyanléte iránt,
együtt dolgoznak, sőt, együtt imádkoznak. Gondolataimban to-
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Vörös József /2009. 11. 09./
Czadó Piroska /2009. 11. 10./
Laczkó Rozália /2008. 11. 24./
Balázs Gyula Miklós /2007.11.04./
Schneider József /1999. 11. 27./
Józsa Klára /1997. 11. 26./
ifj. Palángi Géza /1996.11. 01./
Tóvízi Ferenc /1993. 11. 17./
Szente Sarolta /1992. 11. 13./
Fodor János /1992. 11. 14./
Révai Zoltán József /1992. 11. 15./
Csiszér Elemér /1992. 11. 25./
Boros István /1991. 11. 01./
Dr. Cseh Kornél

vább mentem. Ezek az emberek Isten országában egymást segítik ki anyagilag is. És mindent az Isten dicsőségére tesznek. Ezt
nyíltan ki is mondják: Egyedül Istené a dicsőség. Majd ismét tovább mentem gondolataimban, és betértem egy templomba: Az
emberek ünnepre gyűltek össze egy átlagosnak vélt vasárnapon,
kíváncsian várják, hogy maga az Isten igéje szóljon hozzájuk.
Különleges, mindenkinek a saját bibliája van a kezében. Tudnak
együtt, egymásnak, Jézusnak örülni. Gondolataimban még tovább mentem. Egyik gyülekezet a másikat segítette talpra állni.
Lelkészek egymással nemcsak kollégák, de barátok, egymás javát szolgálják. Gondolataimat befejeztem, mert nem fedik a valóságot. Az ember tragédiája, amikor kimondja a bűvös mondatot: „milyen szép is lenne…”, „milyen jó is lenne… ha…”, de utána csak „ha” marad. És utána mégsem úgy áll hozzá, és mégsem
azt teszi. Nagyon sokan megfogalmazták már, miért kell reformáció, és hogyan kellene, de mégsem történt előrelépés benne.
Miért? Mert vannak Pállal ellentétben, akik bizony szégyellik az
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evangéliumot. Hogyan lehet szégyenleni azt? Amikor én otthon
nem olvasom a bibliát, máris szégyellem az evangéliumot, a Jézus nekem adta örök életét. Amikor családomban mégcsak nemhogy nem imádkozunk közösen, de még beszédtéma sem az üdvösség, a feltámadás, a vasárnap elhangzott igehirdetés. Ez is az
evangélium szégyellése. De az is, amikor két nap múlva már nem
is tudom, miről szólt az igehirdetés, pedig azt nekem azért kell
vasárnap hallgatnom, hogy elsajátítsam, magamévá tegyem, alkalmazzam az életemben, és hirdessem tovább másoknak is. SOKAN AKARNAK IGAZAK LENNI, DE KEVESEN AKARNAK HITBŐL ÉLNI. Az ember szégyelli az evangéliumot, pedig az arról szól, hogy Jézus nem szégyellte az embert a kereszten.
Aki hisz abban, hogy Jézus helyette halt meg a kereszten,
annak ez az evangélium, az Istennek ereje az ő erejévé is válik. A
keresztről szóló beszéd bolondsága az a mi életmentő erőnk. De
ha nem használod az erőt, akkor elveszik. Ha szégyelled, akkor

tovaszáll. Pál apostol azt mondja, hogy ezt az evangéliumot nem
szégyelli. Hiszen lehetett volna Pál apostollal kellemesen teázgatni, programokon részt venni, de ha az evangélium nem hangzott volna, akkor ilyen víg kedéllyel, kellemesen el is lehetett
volna kárhozni mellette. De Pál nem szégyellte. Pál nem féltette a
kényelmét. De 3x megkövezték, 4x 39 botütést kapott, kétszer
hajótörést szenvedett, 3x volt fogságban, a többiről már nem tudunk, óegyházi hagyomány szerint lefejezték. És ez az ember azt
írja levelében: Nem szégyellem az evangéliumot. Hol vagyok én
hozzá képest? Szereted-e Jézust annyira, hogy nem szégyelled az
evangéliumot?
Hálásak vagyunk, hogy vannak mégis, ma is, akik nem
szégyellik az evangéliumot és felnőtt fejükre bizonyságot tettek
felnőttkonfirmálásuk alkalmával gyülekezetünkben öten: Adolf
Erika, Buzár Tamás, Eisemann Karina, Bóbis László, Bóbisné
Hummel Mónika.
Lendvai Sándor református lelkész

Nemcsak kenyérrel él az ember
Feleségem gyönyörű tyúkhúslevest főzött csigatésztával vasárnap ebédre. Leültünk az asztalhoz és bele is vetettem magam a
klasszikus falusi gasztronómiába. Minden falat, korty, testem lelkem melengett, de egyszercsak, mikor éppen egy gőzölgő husiba
haraptam a drágám megkérdezte: – Te mit gondolsz a keresztény
hitről? – Őőőő.. Kezdtem sokat sejtető mondandómat, közben
minden gondolatom és érzékem a levesbe merülve lubickolt. –
Hát – folytattam velősen, – tudod az olyan, miiiint ez a leves. Ő
kérdőn rám nézett és elengedett egy kis mosolyt. Letettem kanalam és elmerültem nem túl átgondolt kijelentésemben. – Tudod
ez a leves finom, szép és minden jó elmondható róla, ami ételről
mondható. De nem ez a csodálatos benne. Attól ilyen finom és
szép, hogy aki főzte minden figyelmét beletette, szeretettel, vágygyal készítette, vággyal, hogy adjon, hogy odaadja a benne lévő
szeretetet ezzel a levessel. Istenünk is mindent odaadott értünk, a
legdrágábbat is, saját fiát is feláldozta érettünk, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, mert ennyire szerette a világot, amibe megteremtett bennünket. A végnélküli szeretet és odaadás ereje csodálatos
dolgokat teremt. Bele sem tudunk gondolni mi emberek, hogy egy
olyan erőt, energiát kaptunk ezáltal a lelkünkbe, ami felemelő
boldogság és bármitől megvédene bennünket, ha ugyanúgy tudnánk tovább adni, mint ahogyan kaptuk. Szép lenne, de meg kell
elégednünk a magunk által teremthető csodákkal, mint pl. ez a kis

leveske? Hm? Kis feleségem szemében láttam a meghatódottságot, gyorsan odabújtam hozzá és megpuszilgattam. Lassan
visszaültem a helyemre, elkezdtük folytatni az ebédet és arra
gondoltam mit is mondhatnék neki ennél szebbet, ha megint kérdezne. Mert hogy sült kacsa várt ránk párolt káposztával másodikként és abban aztán van inspiráció a boldogságra. Viszont kincsem csak ennyit mondott miközben a kacsával közelítettem tányérom felé: – Te, te csirkefogó!
Bóbis László és Bóbisné Hummel Mónika
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Köszönjük Mindenkinek!
Akik a munkájukkal, imádságukkal vagy anyagi
támogatásukkal hozzájárultak a temetőinkben
végzett önkéntes munka sikeréhez.
Együttlétünk váljék Isten dicsőségére!
(32 felnőtt, 5 gyermek vett részt )
Dr. Gulyás Lászlóné

6.

Alcsútdobozi hírek

7.

Alcsútdobozi hírek

Megújult a
Biatorbágy-Etyek-Alcsútdoboz
ősszekötő út
A Magyar Falu Program keretében, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. irányításával az idei nyár folyamán zajlott le a Hatvan pusztától a településünk határáig futó 4 kilométeres útszakasz fejlesztése. A kivitelezés során pályaszerkezet csere, burkolat megerősítés, padka korrekció történt, és a csapadékvíz elvezetési
gondokon is enyhítettek. A fejlesztés ünnepélyes átadására 2020.
október 30-án került sor, amelyen részt vett Gyopáros Alpár,
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Tessely Zoltán, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő, Dr.
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója valamint Etyek és Alcsútdoboz polgármestere is.
A felújítás a következő hetekben még Alcsútdoboz belterületi részén is folytatódik, végig a Béke utcán, egészen a faluközpontig. A beruházás sokat lendített a környék turisztikai és
gazdasági vonzerején, és az itt élők mindennapjain, hiszen a jó
minőségben megvalósított fejlesztés révén könnyebb és biztonságosabb lett a közlekedés.
Az Alcsútdoboz-Etyek-Biatorbágy településeket összekötő 8106 jelű közforgalmi út teljes felújítása több, mint másfél
milliárd forintból valósulhatott meg.
Tóth Erika
polgármester
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Önkormányzati hírek
A közelmúltban Tessely Zoltán parlamenti képviselő úr látogatott meg a hivatalban, hogy az alcsútdobozi óvodában
tervezett fejlesztésekről egyeztessünk.
Amint arról már hírt adtunk, a bölcsőde
építési projektünk tervezési szakaszában
vagyunk. A TOP-1.4.1 pályázat 138 milliós forrása révén 8 kisgyermek ellátására
alkalmas mini-bölcsődét alakíthatunk ki,
a Magyar Bölcsődék Egyesületének szakmai útmutatása alapján. A létesítményben
kötelezően meghatározott helyiségeket és
eszközöket kell elhelyezni. Mivel sok
szempontnak kell megfelelni és a rendelkezésre álló terület sem túl nagy, már
többféle vázlatterv változat született. A
bölcsődeépítésen kívül az óvodát tornaszobával szeretnénk bővíteni, amely szintén több megkötöttség mellett valósítható
meg. Nagyon össze kell hangolni tehát a
tervezést, és majd a kivitelezést is. Az
épületek elhelyezésénél a legfőbb célunk
az, hogy maradjon elegendő játszóhely a
gyerekeknek, ezért az öt évvel ezelőtt
megvásárolt, óvoda melletti ingatlanrészt
semmiképpen nem hagyjuk beépíteni.
Tessely Képviselő úr látogatása
során beszámoltam arról is, hogy az óvoda tetőszerkezete a Magyar Falu Programnak köszönhetően megújult. Az eddig
beázó, töredezett palafödém, Tondach

HÁZIORVOSI KÉRÉSEK
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az
akadálymentes betegellátás érdekében az
alábbi kérésekkel fordulok Önökhöz.
Az egész világot érintő járványhelyzet valamennyiünkre több feszültséget, terhet ró. A betegek is és az egészségügyi dolgozók is megszenvedik a Covid vírust, és ebben a helyzetben nagyobb
szükség van a kölcsönös megértésre, a
partneri együttműködésre. Annak érdekében, hogy gördülékenyebbé és hatékonyabbá tegyük a konzultációkat és a vizsgálatokat, mindenki érdekét szem előtt
tartva a következők betartását kérjük!
Fontos szerepet kapnak most a telefonos megkeresések. Ennek lebonyolítására a rendelési idő előtt 1-2 órával is
biztosítunk lehetőséget, annak érdekében,
hogy amennyire lehet, a hívásoktól magát
a rendelési időt mentesítsük. A rendelési
idő alatt csak tanácskérés miatt, vagy sürgős, súlyosabb esetben telefonáljanak az

cserépre lett cserélve, a padlás kőzetgyapot szigetelést kapott, így energia megtakarítás is várható már ezen télen. Mivel
az óvoda előtti fák az elmúlt évek alatt
hatalmasra nőttek, az új tető, illetve az
épület homlokzatának védelmében, a napokban a Bicskei Tűzoltókkal lombkorona tisztítást végeztettünk. Ez a fák meg-

ügyi lebonyolítás, a használatbavétel, az
állományba vétel dokumentumai mellett
szakmai beszámolót kellett készíteni, melyet a fotódokumentációval együtt az
elektronikus felületre kellett feltölteni.
A két éve felújított orvosi rendelő
elszámolásának helyszíni ellenőrzése is
nemrégiben zajlott le. A Kincstár munka-

fiatalítását is szolgálja, és világosabbak
lesznek a csoportszobák is.
Az elmúlt időszakban a pályázati
tevékenység részeként a Magyar Falu
Program támogatásából megvalósított
eszközbeszerzésről készítettük el az elszámolást. A beszerzési eljárás, a pénz-

társai az iratokkal teli projektdossziékat
is, és a beszerzett eszközöket is tételesen
átnézték. A kiadott jegyzőkönyv rögzíti,
hogy beszámolónkat elfogadták, és a projekt lezárásra került.
Tóth Erika
polgármester

orvosnak, hogy az éppen zajló vizsgálatokat ne kelljen folyamatosan megszakítani.
Azokkal a megkeresésekkel, kérésekkel kapcsolatban, amelyek gyógyszer
felírásra, beutalókra, közgyógy igazolásra, leszázalékolásra, egyéb javaslatra, adminisztrációra vonatkoznak, kérjük használják az épületen elhelyezett gyűjtőládát! Minden egyes kérést, amelynél ez lehetséges, igyekszünk másnapra teljesíteni.
A gyógyszer kérések gyorsabb teljesítése érdekében kérjük, hogy az olvasható, pontos nevet és születési dátumot
feltüntetni szíveskedjenek!
A megfázási tünetek, légúti panaszok esetén telefonos tanácsadást kérjenek, kerülve a rendelőben történő várakozást.
Kérjük, hogy az egyéb panaszokkal orvoshoz fordulók, a kontrollra érkezők, a táppénzzel kapcsolatos dolgokat
intézők a rendelőben tartsák be a járványügyi szabályokat, a maszk viselését és a
megfelelő távolságtartást!
KÉRJÜK A LAKOSSÁG MEG-

É RT É S É T, V I G Y Á Z Z U N K E G YMÁSRA!
Az előző hetekben a saját példánk
igazolta, hogy az egészségügyi dolgozók
folyamatos veszélynek vannak kitéve. Az
ellátó rendszerben általánosan fennálló
háziorvos hiány miatt több települést látunk el, sürgősségi osztályon is dolgozom, és bármelyik területről való kiesés
okozhat fennakadásokat.
Az Alcsútdoboz-Tabajd körzetünkben az új betegnyilvántartó rendszerre való áttérés miatt voltak kezdeti nehézségek (amelyhez társult az átmenetileg akadozó internet szolgáltatás is),
amelyért ezúton is elnézésüket kérjük!
Megértésüket és türelmüket megköszönve, jó egészséget kívánok mindenkinek!
Tisztelettel: Dr. Hadházi Ádám
AZ ORVOSI ÜGYELET
HÍVÓSZÁMA 06/70 370 3104
Hívható: 16 és 08 óra között,
hétvégén egész nap.

A mentő hívószám: 104
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A Háromhárs Óvoda hírei
Beszoktatás a Háromhárs Óvodában
A kiscsoportban szeptember, október a
beszoktatás időszaka. Idén mindössze két
visszamaradó kiscsoportosunk van, a többiek új óvodásként kerültek be az óvodába. Sokan közülük még csak két és fél
évesek, így akár minicsoportnak is nevezhetnénk magunkat. Az óvodai beszoktatás
nem könnyű az újonnan érkezett gyermekek számára. El kell válniuk egy hoszszabb időre az otthonuktól, és első sorban
édesanyjuktól. Ez van, akiben rögtön tudatosul, másokban egy-két hét után, de az
biztos, hogy „sírás nélkül nem megy”. Ezt
a folyamatot, amíg megszokja az elválást,
és megtalálja helyét a csoport közösségében, felfedezi a játéklehetőségeket, a társait, az óvodát, megismeri és megszereti a
csoportban dolgozó felnőtteket, ezt hívjuk beszoktatásnak.
Ez az időszak részünkről is nagy
körültekintést, tervezést, odafigyelést kíván, a szülők részéről pedig bizalmat,
felénk. Éppen ezért az augusztusi szülői
értekezleten egyeztettük a szülőkkel az
újonnan jövő óvodások beérkezési sorrendjét, beszoktatási rendjét, a szokásokat, figyelembe véve a szülők kéréseit,
igényeit.
Minden évben, így most is célunk
a barátságos, elfogadó, meleg, érzelemgazdag óvodai légkör megteremtése a
gyermekek számára. Érezzék azt, hogy
tiszteljük őket, elfogadjuk a hibáikkal

együtt, hogy fontosak nekünk, és csakis
rájuk figyelünk.
A csoportszobában az előző évek
mintájára alakítottuk ki a kuckókat, a
konstruáló-építő játékteret, a babaszobátkonyhát, mesesarkot, a zenei nevelés helyét a ritmushangszerekkel, az élősarkot,
a vizuális nevelés helyét az asztalokkal,
polccal – elérhető magasságban, az ábrázoláshoz szükséges anyagokkal, eszközökkel. Újdonságként elhelyeztünk a csoportszobában egy trambulint is, hogy játékidőben folyamatosan ugrálhassanak
benne a gyerekek kedvükre. Nagy hatással lesz egyensúlyérzékük fejlődésére,
stabilizálására, és közvetett módon értelmi képességeiket is fejleszteni fogja az év
folyamán.
A beszoktatás ideje alatt nagyon
sok ölbéli játékot játszunk a gyermekekkel, hiszen az édesanyát pótló testi kontaktus ilyenkor még alapvető igényük.
Ilyenek a csiklandozók, lovagoltatók, tenyércirógatók, altatók, sétáltatók, táncoltató mondókák, énekek, kiszámolók.
Ezeknek az ütemes ritmusa megnyugtatja a gyermekeket, és rengeteg nevettető,
játékos elemet tartalmaznak. Megengedjük az otthonról hozott játékokat, kendőket, tárgyakat a gyerekek igénye szerint,
hiszen ezek enyhítik az otthontól, szülőtől
való elválás érzelmi hiányát. Ilyenkor a
gyerekek sok-sok figyelmet, személyre

Klotild-nap az óvodában
Eltelt egy újabb év, újra szülinapot ünnepeltünk az óvodában. Óvodánk születésnapját. Az idén 138 éves lett.
József Károly Főherceg felesége,
Klotild Főhercegnő 1882. október 2-án
adta át a gyermekeknek az intézményt, és
az alcsúti gyerekek nevelését a Pálos
Szent Vince rendhez tartozó szatmári irgalmas nővérekre bízta. A főhercegi család 62 éven át biztosította az intézmény
működését. Hálás szívvel emlékezünk rájuk, és minden évben megünnepeljük az
óvoda alapításának évfordulóján az oviszületésnapot, azaz ahogy mi elneveztük a
Klotild-napot.
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Az idén a Pillangó csoportban gyűltünk
össze. Egy asztalkára kitettük a Főhercegnő arcképét és friss virágot tettünk mellé.
Gyertyát gyújtottunk, ahogyan ezt a születésnapokon szoktuk, és megbeszéltük a
gyerekekkel, hogy mit is ünnepelünk ma.
Minden csoport elmondott néhány verset
vagy énekelt egy dalt az ünnep alkalmából. Az ünnepségünket az idén színesítettük azzal, hogy behoztuk a nagy hangfalat, és születésnapos dalokat, gyerekdalokat hallgattunk, amíg elfogyasztottuk az
asztaloknál felszolgált süteményt és üdítőt. A szülőknek köszönhetően nagyobb
mennyiségű alma gyűlt össze az idei szü-

szabott törődést, elfogadást, babusgatást
igényelnek. Olyan is akad közülük, aki
akkor nyugszik meg leghamarabb, ha
hangos sírása nem kap figyelmet, s ezáltal
megerősítést.
Mi ilyenkor a gyerekekre figyelve
egyéni, gyermekre szabott módszereket
alkalmazunk, és igyekszünk megtalálni
minél rövidebb idő alatt minden kisgyermekhez „a kulcsot”.
Természetesen ügyelünk az élménynyújtó óvodai életre is, mert azt tapasztaltuk, hogy hamarabb beszoknak a
változatos tevékenységekre épülő óvodai
élet során, fenntartva a kezdeményezéseken alapuló szabad választási lehetőségek jogát, illetve nevelési programunk játékba integrált tanulási formáját.
A Pillangó csoport beszoktatásának időszaka eredményes volt. A gyerekek szeretnek óvodába járni, jól és biztonságban érzik itt magukat. Elfogadták és
szeretik a csoport felnőtt tagjait és társaikat.
Természetesen egy hosszabb betegség, hiányzás után mindig jelentkezik a
beszoktatásban visszaesés a legfiatalabbaknál, de azt a szülőkkel megbeszéljük,
és közösen megoldva a problémákat segítjük tovább a gyerekek óvodai beilleszkedését, beszoktatását.
T. Tóth Gabriella

reti mulatságra, így azt felhasználva sütöttünk az ovi konyháján almáspitét, amit
igazán nagy élvezettel kóstolgattak a gyerekek. A hangulat magával ragadta a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt, így aki
jóllakott, felállt az asztaltól és táncra perdült. Rövid időn belül kicsik és nagyok
együtt táncoltak a teremben. Előkerült néhány lufi is a fiókból, amit az emelkedett
hangulatban fel-felröppentettek az apró
kezek.
Emlékezetes ünnepséget sikerült
varázsolnunk erre a délelőttre. Remélhetően hamarosan vége lesz a vírushelyzetnek, és több ehhez hasonló alkalmat tudunk szervezni, akár nyitottan az érdeklődő, lelkes szülőkkel együtt.
Óvári Zsoltné
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Ingyenes kiadvány
Kiadja Alcsútdoboz Település
Önkormányzata
Megjelenik 500 példányban.
ISSN 2061-6422
Felelős kiadó:
Tóth Erika polgármester
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Grafika, nyomdai előkészítés:
www.hpdesign.hu
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.
Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál.
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot
a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.
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KÉRÉS
Az egész faluközösség nevében tisztelettel kérjük
azokat a lakosainkat, akik a kutyájukat közterületen
(járda, közút, murvázott utak, közpark stb.) sétáltatják,
hogy az eb piszkát ne feledjék eltakarítani maguk után!
Az elektronikus felületeken széles választékban
találhatók ürülék felszedő eszközök.
Legyenek falunkban is környezettudatos, a
közegészségügyi és köztisztasági szempontokat
betartó kutyások!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közterület
beszennyezése a hatályos jogszabályok alapján
szabálysértésnek minősül, amely után bírság is
kiszabható.

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel és
szeretettel köszöntjük:

HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.
+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

Komáromi Nándorné szül. Vojna Saroltát
95.születésnapja alkalmából
Parti Istvánt
90. születésnapja alkalmából
Fábián Jánosné szül. Bárányos Évát
88. születésnapja alkalmából
Fodor Jánosné szül. Burián Terézt
85. születésnapja alkalmából
Kasza Bálintné szül. Földes Lujzát
80. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

TÖBBGENERÁCIÓS OTTHONOK

Állatorvosi ügyelet
november 01-02. Dr. Locker Lóránd Csákvár,
Rákóczi u. 35.
+36 20 66 15 215
november 07-08. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36 70 21 73 745
november 14-15. Dr. Halász György Csákvár,
Kálvária u. 55.
+36 20 44 56 256
november 21-22. Dr. Kiss Sándor
Csákvár,
Szabadság u. 26.
+36 20 94 11 900
november 28-29. Dr. Locker Lóránd Csákvár,
Rákóczi u. 35.
+36 20 66 15 215
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Újabb támogatások
2021-től a CSOK kiemelt összegével támogatja
a kormány a többgenerációs otthonok kialakítását.
Az új lehetőség feltétele az lesz,
hogy a szülők vagy nagyszülők ingatlanában,
de önálló tulajdonjoggal, külön bejáratú otthon
jöjjön létre, konyhával, fürdőszobával, lakótérrel.
Ehhez egy gyermeknél 600 ezer,
két gyermeknél 2,6 millió,
háromnál 10 millió forint
vissza nem térítendő támogatás jár,
illetve kedvezményes hitel is felvehető.
További infók: www.kormany.hu

