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SZÍVBŐL JÖVŐ ADVENTI FELKÉSZÜLÉST
ÉS ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

KÍVÁN ÖNÖKNEK

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Tóth Erika polgármester

Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél ma-
gasztosabb utat mutatok nektek.

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pe-
dig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő 
cimbalom.

És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és 
minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van 
is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs ben-
nem: semmi vagyok.

És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzha-
lálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom ab-
ból.

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a 
szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem 
gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el 

fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen 
ismeret: el fog töröltetni.

Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétá-
lásunk.

Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.
Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy 

gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; ami-
kor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat.

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig 
színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fo-
gok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; 
ezek közül pedig a legnagyobb a SZERETET.

(1Kor 12,31–13,13)

PÁL APOSTOL
SZERETETHIMNUSZA 
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A József Nádor Általános Iskola

Az osztályfotók a
Mini olimpia programon készültek
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hírei, eseményei 

Márton-napi versmondó verseny

Az idei rendkívüli helyzet miatt sem gon-
dolt arra az alsós munkaközösség, hogy 
elmaradjon ez a hosszú évek óta kedvenc 
programunk. A gyerekek nagyon lelkesen 
tanulták a kiválasztott verseiket, mi pedig 
örömmel láttuk, hogy szinte minden alsós 
kisdiák készült. Természetesen, mi is hoz-
tunk óvintézkedéseket, ezért sajnos ven-
dégek még a házi versenyünkre sem jö-
hettek, és a zsúfoltság elkerülése miatt év-

folyamonként rendeztük meg a versenyt. 
Mindezek ellenére nagyon magas színvo-
nalú volt mindegyik osztályban a gyere-
kek versmondása. A zsűri nagyon sok 
könyvet, oklevelet és csokit osztott ki kö-
zöttük. A programot színesítették a Ne-
vesincs bábcsoport kicsi bábosai, akik 
minden nap megnyitották a versenyt egy 
kedves kis bábelőadással. 

Sajnos az idén a Területi Márton-

napi versenyünket sem tudtuk a hagyomá-
nyos módon megrendezni, ezért kértük a 
környék iskoláit, hogy online módon jut-
tassák el hozzánk a jelentkező gyerekek 
versmondását. Örömmel láttuk, hogy ez 
sem csökkentette a gyerekek lelkesedését, 
hiszen több mint hetven beküldött felvétel 
érkezett! Csodálatos versmondásokat 
hallhattunk és örömmel postáztunk nekik 
kedves kis meglepetéseket jutalmul.

Gratulálunk minden versmondó-
nak, köszönjük a szülőknek és a pedagó-
gusoknak a felkészítést, hiszen most külö-
nösen fontos, hogy számíthatunk egymás-
ra! 

Szanyiné Halgancz Teréz
tanító néni 

Az év elején pezsgőt koccintva mondjuk 
egymásnak, hogy Boldog Új Évet Kívá-
nunk, mely sokszor közhelyként hangzik, 
de úgy gondolom, soha még nem volt 
ilyen nagy jelentősége. Mi magunk sem 
gondoltuk azt, hogy ilyen nehéz esztendő 
előtt állunk.

Jól indult az év, nyolcadikosaink 
sikeres felvételit írhattak, megrendezhet-
tük a farsangot, Valentin bált, majd már-
cius 15-vel valamennyiünk élete megvál-
tozott. A digitális tanrend mindenkinek új 
kihívást jelentett és szokatlan helyzeteket 
teremtett. Örültünk volna, ha minden diá-
kunk egyenlő feltételek mellett tanulha-
tott volna otthonról, de ez nem így történt. 
Igyekeztünk nagyon sokat segíteni a diá-
koknak, szülőknek egyaránt és az otthoni 
körülményeket is figyelembe véve érté-
keltük a diákokat. Némi szerencsével, 
azért osztályonkénti tanévzáróval és szűk 
körben megrendezett ballagással zártuk 
nyár elején a tanévet. A gyerekek és szü-
lők kérését, igényeit figyelembe véve 
megrendeztük a nyári táborainkat. Egy 

hetet az iskolában a kisebb diákokkal, egy 
hetet a Balaton mellett a nagyobbakkal tá-
boroztunk élményekkel teli programok-
kal. A vakáció alatt sokszor gondoltunk 
arra, hogy szeptemberben mi lesz? Marad 
a távoktatás vagy elindulhat a tantermi 
oktatás. Örültünk a hírnek, hogy ugyan 
komoly szabályok betartásával, de elin-
dulhat az oktatás az iskolákban. Akkor 
még mi sem gondoltuk, hogy ez lesz az év 
legnehezebb időszaka. 

Emberfeletti küzdelem a fertőtle-
nítés és a nagytakarítás, az online szülői 
értekezletek, helyettesítések, karanténok 
és tesztelések egymásutánja. Aggodalom-
mal éltük meg, hogy 6 kollégánk és 1 diá-
kunk fertőződött meg, és még ki tudja há-
nyan hordozták vagy éppen hordozzák tü-
netmentesen a vírust? Minden nap hely-
zetelemzéssel kezdjük a napot, kinek a 
családjában van tesztelés? Kinek kell ott-
hon maradnia a közösség védelme érde-
kében? Megéltük azt is, hogy nyolcadiko-
sainkat Maruzsa Zoltán államtitkár úr 10 
napra digitális tanrendbe helyezte, de mi-
re Önök ezt a cikket olvassák, már ők is a 
tanteremben tanulhatnak. Rendkívül ne-
héz helyzetben vagyunk. Oktatunk tante-

2020. év végén remben és online, helyettesítünk szakos-
ként és nem szakosként.

Advent van. Várakozunk a kis Jézus szü-
letésére, ünneplőbe öltöztetjük lakásun-
kat, osztálytermeinket, udvarunkba fé-
nyeket gyújtunk, adventi koszorúkat ké-
szítünk, és vasárnaponként gyertyát gyúj-
tunk. Jó néhányan imádkozunk család-
tagjainkért, ismerőseinkért, vagy éppen 
azért, hogy minél hamarabb túl legyünk a 
koronavíruson. Az iskolában mikulásról 
és karácsonyról szóló dalocskákat hall-
gatunk és énekelünk a gyerekekkel, mi-
közben közeledünk az év utolsó napjához, 
hogy elmondhassuk ismét: Boldog Új 
Évet Kívánunk! 

Kedves Olvasók! Bizakodó va-
gyok és hiszem, ha mindannyian felelős-
ségteljesen élünk, betartjuk a szabályokat, 
vigyázunk magunkra és egymásra, akkor 
a 2021-es év könnyebb lesz. 

Kívánok Önöknek és családjuk-
nak áldott karácsonyi ünnepeket és egész-
ségben, szeretetben gazdag boldog új 
évet!

Keindl Zoltánné 
intézményvezető 
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

Kedves Testvéreim! Az idei, 2020-as év teljesen másképp ala-
kult, mint ahogyan tavaly ilyenkor képzeltük. Mondhatnám akár 
azt is, hogy 2020 kiesett a naptárból. Azonban ez nem igaz. Amit 
mi most könyörtelennek, tehetetlennek ítélünk meg, valószínű-
leg a javunkat is formálhatja. Kérdezzük joggal: Javunkat? Ho-
gyan? Az advent nem a várakozás, hanem a felkészülés ideje. Azt 
jelenti az „Adventus Domini”: Az Úr eljövetele. Maga az „ad-
vent” kifejezés azt jeleni: Ő eljött. Készen állunk-e Jézus eljö-
vetelére a mi életünkben? Ott van-e Jézus az otthonunkban, dön-
téseinkben, szavainkban, gondolatainkban? Ott van-e Jézus su-
gárzó tekintete a miénkben akkor, amikor másokra tekintünk? A 
felkészülés talán azért maradt el évről évre, mert várakozássá 
vált, és később már a várakozás is elmaradt. Mindent szeretnénk 
gyorsan, lehetőleg azonnal, és úgy, hogy nekünk ne kelljen áldo-
zatot hozni. És elérkezett a 2020-as év… az Advent. Lehet vá-
lasztani ki törjön be otthonunkba: Vírus vagy Jézus? Pontosab-
ban fogalmazva, mindaz a pánik, félelem, gyász, tehetetlenség, 
amelyet sokak életébe elhozott ez az időszak, vagy Jézus a min-
denség Ura? Lehet pokol ez a 2020-as év, de lehet adventi hírnök 
is. Tudom, hogy nehéz, mert ismeretlen. Azonban vigasztaljon 
bennünket az, hogy Jézus ismerős. Nem telik el úgy egy nap, 
hogy ne idézzem fel emlékezeteimben Jézus szavait: „A tolvaj 
azért jön, hogy lopjon, öljön, és pusztítson… Én azért jöttem, 
hogy életük legyen.” Ekkor mindig elfog az az érzés, hogy eddig 
otthon voltam, de most már hazatértem. Eddig gyötörtem magam 
azért, hogy nem tudok mindent megtenni, hogy túléljük ezt az 
időszakot, és mindig elönt az az érzés ennek az igének végiggon-
dolása után, hogy most Ő jön. Ez az Advent. Most Ő jön! A Nagy 
Király! Hogy miért? Hogy neked életed legyen. Megindult a 
vágy a kegyelem után. Most válhatunk nagykorúvá. Most kell 
leporolni Bibliánkat. Most kell abbahagyni a nosztalgiázást a ré-
gi után, és keresni a MA Krisztusát. Ő jön. Hogy életünk legyen. 
Ezt mondja az adventi hírnök. 

Lendvai Sándor református lelkipásztor

Adventi hírnök

A Magyar Református Egyház Zsinatának kérése alapján a mi 
gyülekezetünk is szüneteltet minden egyházi alkalmat. Istentisz-
teletek és bibliaórák bizonytalan ideig elmaradnak. Az igei al-
kalmak Facebook-oldalunkon, és a VVTV-n tekinthetőek meg. 
Az istentiszteletek minden vasárnap 10.30-kor.

Mindenkinek küldtünk ki levelet, melyben szeretnénk bá-
torítani a kedves testvéreket, és tájékoztatni a jelen helyzetről.

Felhívnám a figyelmet az adakozás fontosságára! Tekin-
tettel arra, hogy lehetséges sokáig eltart ez az időszak, és az is-
tentiszteletek látogatottsága hiányában a perselypénzek elma-
radnak. Lehetőség van arra, hogy otthon gyűjtsék, és arra is, hogy 
Egyházközségünk számlájára adakozzanak: Alcsúti Református 
Egyházközség 10402001-50526772-72551006. Közleményben 
tüntessék föl, hogy perselypénzt, adományt, vagy egyházfenn-
tartói járulékot kívánnak befizetni. Megértésüket köszönjük!

Mindenről időben tájékoztatást adunk!Vigyázzanak ma-
gukra és egymásra!

Szeretettel: Alcsúti Református Egyházközség

KEDVES TESTVÉREIM!

Magamat adom a világnak
A harmadik trimeszterben járunk. Most bármi megtörténhet, van 
még néhány hetünk. Néha úgy érezzük, nem bírjuk kivárni. Más-
kor meg úgy, hogy túl lennénk már rajta. Új kihívások sora gyüle-
kezik, hogyan fogjuk megoldani, ami ránk vár? Lesz-e, aki segít 
majd a szükségben? Sok a riasztó előjel, és nagy a bizonytalan-
ság. Nem vagyunk nyugodtak.

Mi lesz, ha megszületik? Minden rendben lesz-e, tudjuk-e 
majd teljesíteni minden kötelességünket? 

Az a Csepp Öröm, aki érkezik, vajon átsegít-e minket a 
zavaros világ nehezítette kacskaringós kerülőutakon, hogy végül 
békét leljünk Ővele?

Vajon nem efféle gondolatok kavarogtak Mária és József 
fejében, amikor elindultak Názáretből gyalog és szamárháton 
megtenni egy több napos utat a teljes bizonytalanságba? Nem 
olyanba, mint ami most körülvesz minket, hanem szinte a sem-
mibe: oda, ahol senki nem várta őket, és még konkrét úticéljuk 
sem lehetett. Egy helyre, ahol mégis maga az Isten lépett a Föld-
re: egy egyszerű ház istállójába. Ahol nem kijárási tilalom volt, 
hanem életveszély a kisgyermekek számára, ahol nemhogy nem 
volt elég kórházi ágy, de még orvos sem volt.

Isten akaratából mégis megszületett egy Gyermek, akinek 
az ünnepét mi magunk is széppé szeretnénk tenni, de most más-
képp állnak a dolgok. Újra kell gondolnunk a karácsonyra való 
adventi készületünket, mert korlátok közé szorítanak minket. 
Mit tehetünk hát?

Azt, hogy valóban újragondoljuk adventben mindazt, ami 
eddig rutinszerűen működött – ahogyan Mária és József is újra 
fogalmazta az életét az Angyali Üdvözlet után. Nem kellett hozzá 
egyéb, mint a Gondviselő Istenbe vetett mélységes hit. És amikor 
ez a gondolat megérkezik hozzánk, akkor ébredünk rá, hogy min-
den adott – akár egész életünk legszebb karácsonyának megün-
nepléséhez is: hiszen van hol laknunk, van, akiknek ünnepet ké-
szíthetünk, van, akikért ott vagyunk, ahol pontosan lennünk kell, 
mert van, aki örülni fog a bejglinek, van, aki haza fog érkezni. Ha 
másképp, szerényebben is ünnepelünk, mindenre lehetőség lesz, 
mert az Úr Krisztus érkezik, aki egy zűrzavaros világban is 
ugyanazt jelzi a saját kisgyermekségével: „...azért jöttem a 
világba, hogy életetek legyen, és bőségben legyen.”

Ne felejtsük azokat sem, akik egyedül vannak, akiknek 
senkijük sincs vagy nincs hol lakniuk, akik mély bizonytalanság-
ban élnek, hogy rajtunk keresztül tapasztalhassák meg Isten bő-
séges életét, Isten szeretetét.

Élet és bőség a betlehemi istállóból. Nem olyan, amit a vi-
lág kínál: annál sokkal több. A világ mindent odaígér, de elbi-



5.

Alcsútdobozi hírek

Az idei év októberétől újra vannak hétköznapi szentmisék szer-
dánként este fél hatkor az alcsútdobozi katolikus templomban. 
December hónap második szerdáján /XII. 9./ az elmúlt 30 évben 
az e hónapban elhunyt katolikus hívekért lesz felajánlva a szent-
mise. Az ő nevük itt a cikkben olvasható. Hívjuk a rokonokat, 
barátokat, hogy jöjjenek el, és a misét szeretteikért felajánlva 
együtt tudjunk imádkozni. 

ź Dr. Csőke Ferenc /2013. 12. 06./
ź Sulka Irén /2009. 12. 08./
ź Heczli József /2009. 12. 12./
ź Ulrich Ferenc /2008. 12. 04./
ź Horváth Imre /2001. 12. 01./
ź Pálóczi Bálint /1999. 12. 29./
ź Bárányos Julianna /1999. 12. 24./
ź Varga Erzsébet /1998. 12. 17./
ź Takács Mária /1997. 12. 03./
ź Józsa Sándor /1997. 12. 16./
ź Karándi Ida /1996. 12. 30./
ź Horváth Gizella /1995.12. 19./
ź Ángyás Mária /1993. 12. 28./
ź Szőke András /1991. 12. 13./
ź Váradi Mária /1991. 12. 17./
ź Hosszú Erzsébet /1991. 12. 12./

Dr. Cseh Kornél

zonytalanít, és csal. A betlehemi bőség azonban olyan bőség, 
amit senki nem vehet el attól, aki egyszer rátalál. Maga a Szere-
tet. Nem kell hozzá semmi egyéb, csak az Isten gondolata: „Ma-
gamat adom a világnak”.

Adja Isten, hogy a zavaros világban az érkező Krisztus le-
gyen a mi erősségünk és oltalmunk, és a Belé vetett hitünk kísérje 
mindennapjainkat az ünnep után is.

Jäger Tamás hitoktató

Szentmise decemberi
halottjainkért

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük:
Borbíró Ferencné szül. Kapus Máriát

95. születésnapja alkalmából  
Tóth Imréné szül. Bárányos Lídiát

90. születésnapja alkalmából  
Ádám Jánost

87. születésnapja alkalmából  
Rekettyei Dánielné szül. Horváth Gizellát

86. születésnapja alkalmából  
Dancs Gyuláné szül. Horváth Erzsébetet

85.születésnapja alkalmából 
Tima Gyuláné  szül. Juhász Máriát

82. születésnapja alkalmából  
Hornyák Rudolfné szül. Végh Máriát

82. születésnapja alkalmából  
Komáromi János Zoltánt

80. születésnapja alkalmából  
   Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

A SZÉKESFEHÉRVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSA

A fűtési szezon veszélyei

Az idei évben a fűtési szezon megkezdé-
sével összefüggésben több eseményhez is 
riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó 
egységeit. Ilyen esetekhez pl.: tetőtűz, ka-
zánrobbanás, pince, kazánház füsttel telí-
tődött, személy CO-füstmérgezést szen-
vedett, melléképület, kazánház teljes ter-
jedelmében égett. A hasonló esetek meg-
előzése céljából készítettük ezt a rövid 
megelőző tájékoztatót.

A kémény potenciális veszélyfor-
rás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőz-
hetők a lehetséges veszélyhelyzetek, a ké-
ménytűz és a szénmonoxid-szivárgás 
okozta mérgezés. Az élet- és preventív 
tűzvédelem érdekében a lakosság legfon-
tosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé a 
kéményseprő szakemberek ingatlanba 
való bejutását, a kémény ellenőrzését. 

A kémények rendszeres tisztítta-
tása nagyon fontos, hiszen a lerakódott 
korom begyulladhat vagy eltömítheti a 
füstcsatornákat. A statisztikák szerint sok 
esetben a kitakarítatlan kémények okoz-
zák a kéménytüzeket, CO-gáz vissza-
áramlást. Ne próbáljuk házilag magunk, 

vagy szakember nélkül javítani a ké-
ményt, gázkészüléket, mert ahhoz speci-
ális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret 
szükséges.

Az elektromos fűtőberendezések 
üzemeltetése nagy energiafelvétellel jár, 
aki ilyenre vált, annak érdemes a lakás vil-
lamos hálózatát felülvizsgáltatni. 

A kályhák, kandallók elé helyez-
zünk nem éghető anyagú tálcát és el-
lenőrizzük a füstcsövek rögzítettségét, a 
hősugárzók környezetéből a gyúlékony, 
éghető anyagokat távolítsuk el! Begyúj-
táshoz soha ne használjunk alacsony lob-
banáspontú égésgyorsító folyadékot!

Kisgyermeket üzemelő kályhával, 
hősugárzó fűtőtesttel ne hagyjunk egye-
dül a helyiségben!

Amennyiben a legutolsó fűtés óta 
a lakásban átalakítás történt (homlokzati 
szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyi-
ség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó 
berendezés üzembe helyezése) szakem-
berrel vizsgáltassuk meg a biztonságos 
szintű légcsere meglétét.

A szénmonoxid (CO) éghető 
anyagok (pl. fa, gáz, stb.) tökéletlen égése 
során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, 

mérgező gáz, belégzése során a beléleg-
zett mennyiségtől függően különböző tü-
netek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, 
émelygés, hányinger; lüktető fejfájás, ál-
mosság, elmezavar, erős szívverés; esz-
méletvesztés, görcs, légszomj, halál. A 
szénmonoxid érzékelő elhelyezésének 
nagy jelentősége van. Az érzékelőt a pad-
lótól, ajtótól, ablaktól, CO-forrástól le-
galább 1,5 méterre kell szerelni. Nyílt 
égésterű kazánjainknak „konkurenciái” 
lehetnek a különféle gépi szellőző beren-
dezések. Ilyen szerkezetek a konyhai 
szagelszívók, a fürdőszobai páraelszívók, 
a kandallók, a klímaberendezések, vagy 
akár a szárítóberendezés, hiszen ha a hely-
ségből nem jut levegőhöz és az ablak sincs 
nyitva, akkor a kémény lesz a légután-
pótlás egyetlen forrása.

Összefoglalva, az élet és vagyon-
biztonságunk megőrzésének érdekében 
rendszeresen ellenőriztetni kell szakem-
berrel a lakásban lévő tüzelő- és fűtőbe-
rendezéseket, kéményeket, égéstermék 
elvezetőket! Rendszeresen szellőztetni 
kell a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat 
kell kiépíteni szükség esetén az oxigén 
beáramlás biztosításra!

Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát, hala-
déktalanul hívjon segítséget a 112 ingye-
nes központi segélyhívó telefonszámon! 
Vigyázzunk Egymásra!
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A Covid helyzet miatt az önkormányzati 
képviselő-testületek sem ülésezhetnek, 
így a polgármester – a katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján – a 
képviselő-testület hatáskörében eljárva 
hozhatja meg a szükséges döntéseket.

Az elmúlt hetekben több esetben 
született saját hatáskörű döntés, a fonto-
sabbakat a alábbiakban részletezem.

A 10/2020. (XI.09.) számú hatá-
rozat az Alcsútdoboz belterületi 328. 
hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szól. A ki-
zárólagos önkormányzati tulajdonban ál-
ló, az önkormányzati üzleti vagyon kö-
rébe tartozó Alcsútdoboz belterületi 328. 
helyrajzi számú, természetben a 8087 Al-
csútdoboz, Béke u. 4 szám alatti régi or-
vosi rendelő és lakás értékesítési lehető-
sége a 2020. szeptember 2-i testületi dön-
téssel merült fel, amelynek alapján a pon-
tos piaci érték meghatározásához egyedi 
szakértői értékbecslést szereztünk be. En-
nek ismeretében az értékesítési szándék 
véglegessé vált, és az ingatlant nyilvános 
pályázati feltételek keretében, versenytár-

gyalás útján, bruttó 47.700.000 Ft áron 
meghirdettük. A hatályos vagyonrendelet 
szerint a nyilvános értékesítési pályázat 
közzétételéről a fent jelzett saját hatáskö-
rű döntés révén gondoskodtunk. A pályá-
zat meghirdetésre került a Fejér Megyei 
Hírlap megyei napilapban, a Világgaz-
daság országos napilapban, Alcsútdoboz 
község hirdetőtábláján, Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatal felcsutihivatal.hu 
című honlapján. E sorok írásakor az aján-
lattételi szakaszban vagyunk, a felhívás 
alapján várjuk a beérkező ajánlatokat.

A 11/2020. (XI.13.) számú hatá-
rozattal a helyi építési szabályzat módo-
sításáról lefolytatott partnerségi egyezte-
tés lezárult. A HÉSZ, és annak mellékletét 
képező belterületi szabályozási terv kizá-
rólagosan egy intézményt érintő módosí-
tására az óvodában tervezett fejlesztések 
–  óvodai tornaszoba és bölcsőde építés – 
érdekében volt  szükség.

A 10/2020.(XI.26.) sz. rendelet-
tel az önkormányzat és az óvoda 2020.évi 
költségvetése került módosításra, mellyel 
az önkormányzat éves pénzügyi tervének 
főösszege a bevételi és a kiadási oldalon 
egyaránt 575.298.556 Ft-ban, az óvoda 

költségvetése pedig 64.833.593 Ft-ban 
került meghatározásra. A központi for-
rásból származó bevételi összegek a fel-
adatfinanszírozási rendszer alapján kerül-
nek hozzánk, és a kiadások tervezésénél a 
kötelező feladatok ellátásra szolgálnak. A 
pályázati forrásokat is szigorúan csak a 
kért és megkapott fejlesztésre lehet fordí-
tani, tételes elszámolások mellett. Minden 
önkormányzati tevékenységet úgy terve-
zünk és hajtunk végre, hogy sem működé-
si, sem fejlesztési hitel felvételével nem 
számolunk. Azaz, csak addig nyújtózko-
dunk, ameddig a takarónk ér! 

A 11/2020.(XI.27.) sz. rendelet 
megalkotásával a helyi adókról szóló 
23/2015.(XII.1.) sz. rendelet került mó-
dosításra. Önkormányzatunk helyi adók-
ról szóló rendeletében öt év óta nem tör-
tént érdemi változás, sem a bevezetett 
adók köre, sem azok mértékének vonatko-
zásában. Ezen a helyzeten most változta-
tásra kényszerülünk. Mert amíg települé-
sünkön például a magánszemélyek kom-
munális adójának összege a helyi adók-
ról szóló rendelet alapján adótárgyanként, 
illetve lakásbérleti jogviszonyonként 
7.500 Ft/év, addig a törvényben maxi-
malizált érték 28.538 forint, vagyis a tör-
vényi maximum kihasználtsága Alcsút-
dobozon csak 26%. Sajnos az idei eszten-
dőben a vírushelyzet miatt csökkentek a 
felhasználható forrásaink – hiszen a gép-
járműadó egyébként helyben maradó ré-
szét a központi költségvetésnek kellett át-
adnunk, és a védekezéssel nem tervezett 
kiadásaink is keletkeztek –, amit várható-
an tovább fog tetézni a vállalkozások adó-
jának várható visszaesése is. Ezért döntöt-
tünk úgy, hogy a már megindított beruhá-
zásaink továbbvitele, és a gördülékeny 
önkormányzati működés érdekében a ma-
gánszemélyek kommunális adóját köze-
lítjük a törvényileg megengedett összeg-
hez, és adótárgyankénti 7500 Ft helyett 
2021.01.01-től 10.000 Ft/év összegben 
határozzuk meg. Ezt a döntést tartalmazza 
a szóban forgó rendeletmódosítás. Az 
emelés szükségességéről és mértékéről a 
képviselő-testületet tájékoztattam, akik 
egyetértésükről biztosítottak.

Egyéb aktualitások

A beérkezett kérelmek alapján folyamat-
ban van a szociális tűzifaigénylésekre vo-
natkozó határozatok meghozatala és ezzel 
párhuzamosan a tűzifa kiszállítása. A Ma-
gyar Kormány támogatásának köszönhe-

3tően igénylőkként 2 erdei m  fa mennyisé-

Önkormányzati hírek

TÁJÉKOZTATÓ
A 2020.12.01-TŐL ÉRVÉNYES

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐK

ALCSÚTDOBOZ TABAJD

Hétfő 13.00 - 15-00 Szerda 9.00 - 11.00

Kedd 9.00 - 11.00 Péntek 14.00 - 16.00

Csütörtök 9.00 - 11.00

Tanácsadás minden 
Hétfő

12.00 - 13.00
Tanácsadás minden 
péntek

12.30 - 13.30

Iskolaorvosi 
rendelés minden 
csütörtök

8.00 - 9.00
Iskolaorvosi 
rendelés minden 
péntek

11.30 - 12.30
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get tudunk juttatni mindazoknak, akik a 
rendeleti szabályozás feltételeinek meg-
felelnek. Ezzel a szociális támogatással 
fontos természetbeni ellátást kapnak a rá-
szorulók, csökkentve a téli időszakban 
felmerülő kiadásaik összegét.

Sajnálatos, hogy a járvány miatt 
minden megszokott rendezvényünk el-
marad, így a „Nyugdíjasok karácsonya” 
program sem tarható meg. Az Önkor-
mányzat és képviselőink felajánlásának 

köszönhetően azonban 2020. év karácso-
nyán is átnyújtjuk a nyolcezer forintos 
ajándékutalványt minden 65 éven felüli 
alcsútdobozi nyugdíjasnak! Az utalvá-
nyokat ezúttal postai úton juttatjuk el az 
érintetteknek. A korábbi évekhez hason-
lóan az utalványok a helyi élelmiszerüz-
letekben válthatók be, 2021. 01.31-ig.

Örömmel adok tájékoztatást arról, 
hogy a Miniszterelnökségtől 2020. no-
vember 6-án megérkezett döntés szerint a 

Magyar Falu Programba legutóbb benyúj-
tott két támogatási kérelmünket ismét si-
ker koronázta! A mintegy 30-30 millió fo-
rintos kormányzati támogatás révén óvo-
dai tornaszobát építhetünk, valamint az 
orvosi rendelő tetőterében két új szolgá-
lati lakást alakíthatunk ki. A fejlesztéseket 
2022. 06.30-ig kell megvalósítanunk.

Tóth Erika
polgármester

MEGKEZDŐDÖTT A MŰSZAKI ÁTADÁS
a 8106 jelű út belterületi szakaszán
Az elmúlt hetekben az Etyek felé vezető közút belterületi szaka-
sza is megújult. A Magyar Falu Program finanszírozásával, a Ma-
gyar Közút NZrt. beruházásában, a cég Fejér Megyei Kiren-
deltségének műszaki ellenőrzése mellett zajló kivitelezést a Stra-
bag MK Konzorcium végezte. A műszaki átadás-átvételi eljárás 
Alcsútdoboz Sport utcai helyszínen 2020.11.30-án kezdődött 
meg. Szalai Sándor közutas műszaki vezető mérnök, műszaki el-
lenőr tájékoztatása szerint a kivitelezés még nem teljes, hátra van 
még az alcsútdobozi faluközpontban a gyalogos átkelőhely ki-
alakítása és felfestése. Ez részben még idén megtörténik, azon-
ban a téli időjárás miatt a véglegesítés március hónapban várható. 

Elmondhatjuk, hogy a kivitelezés rendben zajlott, kö-

szönjük a munkálatok alatt a lakosság türelmes és megértő 
együttműködését! Engedjék meg, hogy faluközösségünk nevé-
ben ezúton is tolmácsoljam köszönetünket Magyarország Kor-
mányának a fejlesztésért!

Tóth Erika polgármester
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Akik dolgozni szeretnének, a szerződéses 
katonai szolgálatot választhatják. Ameny-
nyiben szükséges, a honvédség szállást is 
biztosít számukra. Támogatjuk az étke-
zést és a munkába járást, utazási költség-
térítésünk 86 százalékos. Ruházatot, fel-
szerelést, valamint változatos, kiszámít-
ható életpályát kínálunk a jelentkezőink-
nek. A szerződéses, legénységi beosztá-

sokban érettségivel minimum bruttó 299 
ezer Ft-ot, érettségi nélkül bruttó 255 ezer 
Ft-ot lehet keresni, míg altiszteknek brut-
tó 340 ezer, tiszteknek bruttó 412 ezer Ft a 
minimum illetménye havonta. A honvéd-
ség szerződéskötéskor 100 ezer Ft szerző-
déskötési díjat, családalapítási, iskolakez-
dési és lakhatási támogatásokat kínál, va-
lamint nyugdíjpénztári hozzájárulás, ked-
vezményes üdülés, ingyenes egészség-
ügyi szűrővizsgálatok és sportolási lehe-
tőség is biztosított a katonák számára.

Az érettségizetteknek a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karán van lehetőségük 
továbbtanulni. Arról, hogy az adott évben 
milyen szakok indulnak, a felvételi idő-
szakban lehet tájékozódni, a jelentkezés 
önállóan történik, a felvi.hu oldalon ke-
resztül. Amennyiben a hallgató honvédsé-
gi ösztöndíjasként nyer felvételt, hivatá-
sos hadnagyként fejezi be a négyéves kép-
zést, az adott katonai szaknak megfelelő 
végzettséggel. A diploma mellett a pálya-
kezdő katona egy életre szóló hivatást és 

biztos megélhetést szerez.
Az „Acélkocka” elnevezésű al-

tisztképzésünket Szentendrén, az MH Al-
tiszti Akadémián indítottuk el. Érettségi 
vagy – annak megszerzésének évében – a 
félévi bizonyítvány szükséges hozzá. A 
képzés 1 éves, 5 hét alapkiképzésből, 4 és 
fél hónap vezetői felkészítésből és fél év 
szakmai képzésből áll. Az újoncok az MH 
Altiszti Akadémia állományába tartoz-
nak, illetményük a képzés ideje alatt nettó 
199 ezer Ft. A lakhatás és étkezés térítés-
mentes, emellett utazási hozzájárulást 
biztosítunk számukra. Akit érdekel ez a 
képzés, a toborzóirodában tud jelentkezni 
és a kérdéseire választ kapni.

Mindkét képzés nappali tagoza-
tos, azonban lényeges különbség köztük, 
hogy az altisztképzés ideje alatt már fize-
tést, az egyetemen pedig ösztöndíjat kap a 
jelentkező, amelynek mértéke függ a ta-
nulmányi eredménytől és a vállalt egyéb 
plusz feladatoktól. Mindkettő nagy elő-
nye, hogy már a tanulás alatt biztossá vá-
lik az elhelyezkedés a honvédségben, hi-

Jövőkép terepszínben:
A Magyar Honvédség, mint karrierlehetőség
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vatásos tisztként vagy altisztként.
A honvédségnek a középiskolás korosztály számára is 

van ajánlata. Sokan már fiatalon szeretnének megismerkedni a 
katonaélettel, ezért választják a kadétképzést. Fejér megyében a 
Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégiumban van erre lehetőség. A tanulók ugyanazokat az 
ismereteket szerezhetik meg, mint más intézményekben, csak 
többletként megkapják a katonai alapismereteket is. Ha a jövő-
ben bármikor a katonai hivatást választják, ez természetesen 
plusz pont a jelentkezésnél. Fontos, hogy a kadétprogramban 
való részvétel nem jelent elköteleződést a katonai hivatás mel-
lett. A Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziumá-
ban honvédelmi szabadidős foglalkozásokon is részt vehetnek a 
diákok, például lövészet, küzdősportok, ejtőernyőzés.

Ha valaki még középiskolás, de már nagykorú vagy a fel-
sőoktatásban tanul, kipróbálhatja akár a műveleti, akár a terü-
letvédelmi tartalékos szolgálatot. A fiatalokat mindig szünidőben 
hívjuk be kiképzésre vagy szolgálatellátásra, melynek idejére il-
letményt, étkezési ellátást és utazási költségtérítést kapnak, illet-
ve szállást is igényelhetnek. A területvédelmi tartalékosok egy-
szeri szerződéskötési díjra (bruttó 33 ezer Ft) jogosultak, vala-
mint mindkét szolgálati formánál éves rendelkezési állási díj jár, 
melynek összege területvédelmi tartalékos esetében a minden-
kori minimálbér 100 %-a (2020-ban bruttó 161 ezer Ft), műveleti 
tartalékosként a mindenkori minimálbér 150 %-a (2020-ban 
bruttó 241 ezer Ft). A tanulmányok befejeztével eldönthetik, ma-
radnak-e tartalékos jogviszonyban vagy átszerződnek, esetleg az 
MH Altiszti Akadémián vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men tanulnak tovább.

Az önkéntes tartalékosoknak járó ösztöndíjlehetőségek-
ről a toborzóirodákban és a

www.honvedelem.hu

www.hadkiegeszites.hu
www.iranyasereg.hu

oldalakon kaphatnak tájékoztatást.
Kérjük, hogy az érdeklődők elsősorban telefonon:
22/314-361, 06-30-627-1733,
illetve e-mailben: fejer.toborzo@mil.hu

vegyék fel a kapcsolatot toborzóinkkal, de a járványügyi sza-
bályok betartásával Székesfehérváron, a Mészöly Géza út 7. 
szám alatti toborzóirodánk is várja az érdeklődőket.
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Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. 
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot

a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.

A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.

Az óvoda épületét, udvarát, berendezését 
igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a lehe-
tő legjobban szolgálja a gyermekek biz-
tonságát, kényelmét, biztosítsa egészsé-
gük megőrzését, nevelését, fejlesztését. 
Fontos számunkra, hogy legyen tiszta, 
gondozott, esztétikus minden csoportszo-
bánk, öltözőnk, és mosdónk.

Óvodánk 1882. október 2-án nyi-
totta meg kapuit a gyerekek előtt. Az épü-
let a fénykorát ekkor, és az ötvenes évek-
ben élte. Felújítás és bővítés két esetben 
történt. Az első alkalommal 1980-ban, 
mikor a két csoportos óvodát három cso-
portossá bővítették. A csoportszobához 
hozzárendelték a központi fűtést, víz és 
villany ellátottságot. A konyhából levá-
lasztottak egy mosdóhelyiséget az új cso-
portnak. A csoportszobák méretei: 65 nm, 
64 nm, és 48 nm lettek.

A második felújítás dátuma 2000. 
Ekkor az épülethez új szárnyat csatoltak, 
amiben a vezetői iroda, a két felnőtt mos-

dó és a fejlesztő szoba kapott helyet. Eb-
ben az évben újították fel az öreg parket-
tát, csiszolva, lakkozva született újjá. Az-
óta azonban teljesen megkopott, itt-ott 
szuvas, gombás, recseg-ropog a lábunk 
alatt.

Lehetőségünk nyílt az idén arra, 
hogy pályázatot adjunk be a Vál-völgyi 
Fiatalokért Alapítvány kiírására, amit 
nem is szalasztottunk el, megírtuk, bead-
tuk és nagy örömünkre megnyertünk. A 
pályázaton elnyert összeget, ami 1,5 mil-
lió forint, a csoportszobák padlózatának 
felújítására fogjuk költeni. Alaposan utá-
nanéztünk, átgondoltuk, hogy mit szeret-
nénk. Szeretnénk, ha olyan padlózata len-
ne a csoportszobáinknak, ami hozzájárul 
az egészséges környezet biztosításához, 
könnyen tisztítható, bírja a fokozott ter-
helést, de emellett esztétikus, illik az épü-
let jellegéhez. Így találtunk rá a vinylpad-
lóra. A vinylpadló különleges védőréte-
gének köszönhetően víz-, karcolás- és 

foltálló. Természetes fapadló mintázatá-
val szemet gyönyörködtető, felülete puha 
és meleg, elnyeli a hangos zajokat. Köny-
nyen beépíthető, így néhány nap alatt el-
készül, a három csoportszobát illetően 
akár három hétvége alatt.

Szakember segítségével felmértük 
a lehetőségeinket, és megterveztük a 
munkafolyamatot is. Első lépésben kezel-
jük a régi padló szuvas, gombás részeit, 
majd 2 mm vastag szigetelő és csúszás-
gátló padlóalátétet fektetünk le a parket-
tára. Erre kerül rá a 2,5 mm vastag (0,55 
mm vastag koptatórétegű) mézszínű, 
tölgymintázatú vinylpadló. A széleket 
színben megfelelő szegőlécekkel látjuk 
el. A munkákat a lehető leghamarabb sze-
retnénk elvégezni.

A padlózatra, a játéktérre szeret-
nénk még a támogatási összeg terhére 3 
nagyméretű szőnyeget vásárolni az el-
avult, kopott szőnyegeink helyett.

Hálásak vagyunk a pályázati lehe-
tőségnek, és óvodásaink és dolgozóink 
nevében is köszönjük szépen a támoga-
tást!

Óvári Zsoltné óvodavezető

Új padló lesz a csoportokban

Ovigaléria

Kedves Olvasók, kedves Szülők!

Az idén rendhagyó módon kellett az év-
szakonként változó ovigalériánk kiállítá-
sát megrendezni. A vírusveszély miatt a 
szülők nem látogathatják az óvodát. A 
gyermekeket a bejáratnál vesszük át és 
adjuk át délután. Ezért az udvarra néző 
folyosóablakokat díszítettük fel, mintha 
OVIGALÉRIA lenne.

Adventhez közeledve szoktuk a 
téli kiállítást rendezni. Témája gyakran 
kapcsolódik a karácsonyhoz. Voltak már 
betlehemek, adventi naptárak, mézeska-
lácsdíszek stb.

Ezévben a fenyőfadíszek az új té-
mánk. A díszes gömböktől és hópelyhek-
től a csillagokon át az angyalkákig és 
csengőkig széles a választék. Nagy részük 
saját kezűleg készült. Az anyagok és tech-
nikák is változatosak, amikből és ahogy 
készültek. Vannak horgolt díszek, textil-
gömbök, szalvétatechnikával készült 
csengők, csillogó papírcsillagok, textilan-
gyalkák és még sorolhatnám. A szalmából 
fonott díszeket például Mezei Rácz Fe-

renc készítette, akit jól ismerünk az éven-
te, hagyományosan megrendezett húsvéti 
játszóház és várásunkból.

Az adventi időszak az otthonok-
ban igazi együtt töltött idő lehet a gyere-
kek és szülők számára. Esténként lehet so-
kat beszélgetni, sütiket, mézeskalácsot 
sütni együtt, meséket mondani, felidézni 
az év legvidámabb, legszebb családi él-
ményeit, eseményeit. Vidám zenéket hall-
gatni, közösen táncolni, adventi kalendá-
riumot készíteni. Tehetünk bele édessé-
get, egészen apró kis játékokat, de rejthe-
tünk bele apró szívecskés üzeneteket ar-
ról, mit szeretünk gyermekünkben. Mi is 
ezt tesszük óvodánkban a gyerekekkel az 
adventi várakozás időszakában. Sajnos 
idén a közös összejövetelek, mint például 
a karácsonyi kézműveskedés, és a mézes-
kalácssütés a családokkal a vírusveszély 
miatt elmaradnak.

Alkossunk hát otthon közösen ad-
venti díszeket! Amíg elkészülnek lega-
lább egy különleges világba csöppenhe-
tünk, és együtt várhatjuk a csodát, jézus 
születésének megünneplését, a kará-
csonyt, a feltétel nélküli szeretetet.

Reméljük, hogy sikerült a gyö-
nyörködésen túl kedvet adni a saját ke-
zűleg készített karácsonyi díszekhez a 

szülőknek és esetleg az udvarig ideláto-
gatóknak egyaránt. Szeretetben, egész-
ségben gazdag, áldott karácsonyt kívánok 
mindenkinek!

T. Tóth Gabriella
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Állatorvosi ügyelet
december 05-06. Dr. Cseh Kornél 

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

      december 13.  Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+36-20-4456256
december 19-20.  Dr. Kiss  Sándor

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

december 24-25.  Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

+36 20-6615215
december 26-27.  Dr. Cseh Kornél

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

HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

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

A Magyar Falu Program keretében – a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kezelésében – Tabajd teljes átkelési szakasza, valamint Al-
csútdoboz átkelési szakasza egészen a 811-es számú főútig, 
összességében 4,5 kilométeres szakaszon újulhat meg, mintegy 
565 millió forint értékben elnyert támogatás eredményeként.

Tóth Erika polgármester asszony és Bárányos Csaba pol-
gármester társaságában tekintettük meg ezen felújításra váró út-
szakaszokat.

További útfejlesztések
várhatók!
Tessely Zoltán parlamenti
képviselőnk tájékoztatása

ADVENTI NAPTÁR AZ ALCSÚTDOBOZI
ABLAKOKBAN Idén először Alcsútdobozon az adventi 

készülődés nemcsak a saját kis házunkban 
lesz. Egy kedves ismerősöm mesélt ne-
kem arról, hogy ők már 3 éve készítenek 
„ablak-adventi naptárat”. 

Ez azt jelenti, hogy december 1-től 
24-ig minden este kivilágít egy újabb fé-
nyes szám valahol a faluban. Ez idén ná-
lunk is így lesz. Megkerestem 24 kedves 
családot és barátot, hogy ha van kedve, 
csatlakozzon a közös adventhez. Hiszen a 
karácsonyt mindenki nagyon várja és a fé-
nyek csillogása melegséggel tölti el lel-
künket a hideg, sötét téli estéken. Remé-
lem, hogy egy-egy esti séta alkalmával 
megkeresik és megcsodálják a faluban élő 
emberek az adventi ablakokat, amiket 
nagy szeretettel készítünk!

Weizengruberné Keindl Marietta 


