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Szeretettel köszöntjük a Kismamákat, az Édesanyákat és a Nagymamákat!
Dsida Jenő: Édesanyám keze
A legáldottabb kéz a földön,
A te kezed jó Anyám
Rettentő semmi mélyén álltam
Közelgő létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentőm
S a fényes földre helyezett.
Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!

Ez a kéz áldja, szenteli meg
A napnak étkét, italát
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette értünk nappalokká
A nyugodalmi perceket.
Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld.
Hányszor csordult a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa szeretet.
Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!
Ha megkondult az est harangja
Keresztvetésre tanított,
Felmutatott a csillagokra,
Úgy magyarázta: ki van ott;
Vasárnaponként kora reggel
A kis templomba vezetett.
Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!
Lábam alól, ha néha-néha
EI is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod a vétek szörnyű rút! Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy
Egykor feledni bírnám ezeket!...
Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!
Oh, hogy így drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég;
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában
A szent jövendő nem veszett! Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!
A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben;
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom, megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet!Némán, nagy forró áhítattal,
Csókolom meg a kezedet!
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A József Nádor Általános Iskola
VÉDD A BOLYGÓT!
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hírei, eseményei
Föld világnapja 2021. április 22.
A Föld napja világmozgalom fél évszázada indult útjára az Egyesült Államokból.
Magyarország több mint 30 éve csatlakozott ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez. A mi iskolánk minden évben projektnapot szervez ezen a napon, de büszkén
mondhatjuk, hogy a környezetvédelem, a
természeti értékeink védelme kiemelt
fontosságú a mindennapi pedagógiai
munkánk során is. A gyerekeket már az első osztálytól kezdve tudatosan formáljuk
kis bolygóvédőkké, akik számára az évek
múlásával természetessé válik majd a környezettudatos életmód.
Ez a nap is számtalan érdekes, izgalmas programot tartogatott. A kicsi elsősök megcsodálhattak egy hatalmas
földgömböt, amiről később filmet is néztek. Alig várták, hogy lerajzolhassák a saját földgömbjüket, de még egy közös,
nagy plakátot is készítettek.
A második osztály már több nappal korábban elkezdte a készülődést, hiszen virágot ültettek cserépbe, hogy ezen
a napon már megláthassák az eredményt.
Több érdekes filmet is megnéztek a Földről, amit egy kis játékos teszt követett,
majd mindenki megtöltötte a saját akváriumát a korábban gyűjtött és elkészített
alapanyagokkal. Jutott még idő arra is,
hogy elkészüljenek a mini Föld bolygók
lufiból. A napot mozizással zárták; egy
korallzátony megmentéséről szóló izgal-

De jó falun élni!
Akadnak olyan pillanataink, amikor vágyakozva felsóhajtunk, bárcsak városban
laknánk. Sok oka lehet egy-egy ilyen kósza gondolatnak. Bár mostanság ki se nagyon tesszük a lábunkat otthonról.
A negyedikesekkel környezetismeretből a vizek, vízpartok élővilágát tanuljuk épp, kicsit online formában, de a
héten végre újra együtt a suliban. Néztünk
képeket, videókat a sásról, nádról, gólyákról, gémekről, récékről és a békákat is nagyon alaposan megvizsgáltuk néhány animáció segítségével. Szerdán az emlősök
következtek. Témánk a hód volt. Róla is
van kép a neten, kis oktató film is. Előkészültünk az órára, amikor hirtelen ráeszméltünk: - Hiszen hódunk nekünk is van!
Kaptuk is magunk nyomban, in-

mas mesefilmet néztek, közben pedig egy
kis pattogatott kukoricát majszoltak.
A 3. osztály is nagyon sok érdekes
dolgot tanult ezen a napon, hiszen tájékozódtak a földgömbön, filmet néztek a környezetszennyezésről, sokat beszélgettek a
bolygónk védelméről. Nagy lelkesedéssel
festették meg a Földet is. Egy kis mini
dultunk hódvár nézőbe. Melegen sütött a
nap, kabátokat a szekrényekben hagyva
útnak eredtünk. Ráérősen beszélgetve sétáltunk a patak mellett. Közben megfigyeltünk egy fehérgólyát, majd egy szürke gémet. Felriasztottunk véletlenül egy
tőkés réce párt, láttunk egy barna réti héját
vadászni. Egy nagykócsag nem messze
mellettünk repült fel. Néztük, hogy bújik
elő a nád, hallgattuk a madarak énekét.
Meglestük a békákat. Ámultunk a hódvárak nagyságán, számolgattuk a kirágott
törzseket, ágakat. Óriási szerencsével láthattunk hódot is a várában pihenni.
Elfáradva, kicsit porosan, kicsit
sárosan, de nagyon elégedetten ballagtunk vissza a suli felé és közben arra gondoltunk, milyen jó nekünk, hogy itt élünk,
nem a városban ahonnan a gólyák is rég
elköltöztek.
Péterfi Nikoletta
4. osztályosok tanító nénije

könyvtár várta őket ezen a napon az osztályban, aminek nagyon örültek, és sokat
olvasgattak.
A 4. osztályosok „nagy” projektbe
kezdtek, hiszen arra vállalkoztak, hogy
óriási tengeri élőlényeket készítenek. A
sok-sok festés, maszatos kéz és ruha eredményeként megszületett a cápa, a rája, és
a medúza. Új helyükre, az iskola folyosójára kerültek, ahol reméljük, még sokáig
emlékeztetnek minket a tengervizek tisztaságára.
A kicsi alsósok nagyon sok élménnyel térhettek haza, de persze nagyon
ügyeltünk arra is, hogy a gyerekek minél
többet legyenek a friss tavaszi levegőn.
A felső tagozatosoknak kicsit másképp zajlott a projektnap. A tanárok kisfilmeket, rejtvényeket töltöttek fel számukra az online felületre, és arra kérték
őket, hogy nézzenek szét otthon és készítsenek valami hasznosat, a már kidobásra
szánt dolgokból. Készültek is szép számban használati tárgyak, játékok, dekorációk. Volt, aki konzerves dobozból, tejfölös
flakonból készített tárolódobozt, volt, aki
pálinkás üveget tekert körbe fonallal és
készített belőle dekorvázát, többen készítettek játékokat, virágokat műanyag flakonból és olyan is akadt, aki a tojás héját is
összegyűjti, hiszen az jó kálciumforrás az
ő ültetvényének.
Izgalmasan és tartalmasan telt el a
projektnap, de tudjuk, ezzel a témával
minden nap kell foglalkoznunk bolygónk
védelme érdekében.
Szanyiné Halgancz Teréz
a 2. osztályosok tanító nénije

KÖNYVTÁRI
SZOLGÁLTATÁS
Kedves Olvasók!
Tájékoztatom Önöket, hogy
telefonos jelzés alapján
minden érdeklődőnek házhoz
viszem az olvasnivalót!
A kívánt könyvek listájával
kereshetnek a
+36 70 948 1594 számon.
Üdvözlettel:
Bese Mihályné
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Mesealkotás a digitáblán
A 3. osztályos tanulók megismerkedtek a Smart programmal. E
program keretében kipróbálhatták magukat és fejleszthették fantáziájukat. Saját mesét készítettek és adtak elő. Háttérképek és
figurák választékos felhasználásával egyedi és ötletes, olykor
vicces mesék és történetek születtek. Ez a program nagyszerűen
fejleszti a gyerekek kreativitását és fogalmazási készségét játékos és szórakoztató formában.
Adravecz Tünde

Tájékoztatás
Iskolánk ismét gazdagabb lett egy interaktív táblával és 19 db tanulói tablettel, melyet köszönünk a Székesfehérvári Tankerületi
Központnak.

Hurrá iskolás leszek!
első osztályost köszönthetünk majd szeptember 1-jén a tanévnyitón, akiket Péterfi
Nikoletta tanítónő fog bevezetni a betűk
és számok mesés birodalmába.
A tanulók névsora:

Április 15-én és 16-án lehetett beiratkozni
az általános iskolákban a 2021/22-es tanév első évfolyamaira. Mi is izgatottan vártuk, hány első osztályosunk lesz idén.
Rendkívül boldogok vagyunk, hogy 19

1. Barbér Boglárka – Bicskéről
2. Biró Albert – Vértesacsáról
3. Dobozi Hajni
4. Erdélyi Bence
5. Fridman Bálint Tamás
6. Gulyás Anna Abigél
7. Jakab Zalán Lehel – Bicskéről
8. Jére Kolos
9. Kipe Balázs Kende

10. Kis-Káldi Borisz – Óbarokról
11. Martocián Fanni
12. Matus Hanna Glória – Tabajd
13. Mizsik Katalin Gyöngyike
14. Molnár Levente
15. Révész Hanna
16. Szegedi Zóra Zsuzsanna
17. Szöllősi Hanna
18. Török Linett – Bicskéről
19. Turóczi Kevin
Kedves Kis Nebulók! Örülünk, hogy a mi
iskolánkba fogtok járni, várunk benneteket nagy-nagy szeretettel!
Keindl Zoltánné
intézményvezető

Országos Honismereti Tanulmányi verseny
kerültek előtérbe.
Ilyen az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny,
amely egy évről-évre megrendezett internetes verseny, aminek
keretében a tanulók országos szinten mérhetik össze tudásukat
saját évfolyamtársaikkal magyarságismeretben, történelemben
és földrajzban. A négy fordulós verseny változatos kvíz kérdéseket tartalmaz, amelyekre a tanulók nem csak tanulmányaikból
meríthetik a válaszokat, hanem kutatómunkával újabb ismereteket szerezhetnek.
Iskolánkból hat diák nevezett: az ötödik évfolyamból Farkas Emília, Kipe Norbert Marcell és Molnár Orsolya, a hatodik
évfolyamból Baljer Márk, Bárányos Annamária és Boros Olívia
Anna. Tanulóink kitartó szorgalommal töltötték ki a feladványokat októbertől áprilisig, így igen szép eredményeket értek el
az összesített pontszámokban. Az ötödik osztályban Bajler Márk
megyei szinten második, országosan 3. helyet ért el, míg az ötödik osztály legeredményesebb tanulója Molnár Orsolya volt, aki
megyei és országos szinten egyaránt 4. helyezést ért el.
Minden résztvevőnek gratulálunk a szép teljesítményhez!
Az idei tanévben a járványügyi helyzet miatt a tanulóink versenyeken való részvételi lehetőségei igen korlátozottak voltak, a
személyes jelenléttel történő versenyek helyett online versenyek
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Legszebb konyhakertek Alcsútdobozon
2012-ben Karcag városában született A legszebb konyhakertek
kezdeményezés a lakosság ösztönzése érdekében, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet,
gondozza azt, termesszen benne a maga és a családja számára
minél több konyhakerti növényt, zöldséget, fűszer- és gyógynövényeket, gyümölcsöt.
A kezdeményezésből országos program lett, amelynek

célja: a kerteket élettel megtölteni, hogy ne legyen egyetlen elhagyatott, műveletlen kert sem. A díszkertek ágyásaiba visszavinni,
bejuttatni a konyhakerti növényeket, gyümölcsöket. A kertművelő ember munkáját megbecsülni, mindenki elé példáként állítani. Konyhakertművelő kultúránkat megőrizni, azt minél több
embernek átadni. A birtokunkban lévő tudást összegyűjteni és
megtanítani a fiataloknak, hogy milyen a frissen szedett zöldség
és gyümölcs zamata.
Mi – Alcsútdoboz Önkormányzata és a Kertbarát Akadémia koordinálásában – idén nyolcadik alkalommal veszünk
részt ebben a kezdeményezésben, amelyre minden évben több
kertművelő is jelentkezik településünkről. A kerteket két alkalommal szemlézik és értékelik a helyi zsűritagok, melynek eredményét az Alcsútdobozi Falunapok rendezvénysorozat keretén
belül hirdetjük ki, az első helyezett kertművelőt Országos Díjra
terjesztjük fel.
Azokat a településeket, akik a legrégebben részesei a
programnak, a programgazdák NÖDIK vetőmag csomaggal lepték meg, amellyel az ebben a nehéz időszakban is kitartó munkájukat tisztelik meg. A házkörüli konyhakertek talán még soha
nem voltak ennyire fontosak, mint most! Ezért is biztatunk MINDENKIT arra, hogy alakítson ki veteményeskertet, legyen önellátó!
Várjuk továbbra is minden kedves érdeklődő jelentkezését, amely június 15-ig adható le személyesen vagy telefonon.
Petrovitsné Vörös Marianna közösségszervező

OLTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A kormány nyilvánosságra hozta az oltások utáni fertőzési és halálozási adatokat.
Az alábbi táblázat adataiból jól látható,
hogy mindegyik vakcina után kevesebb,
mint egy százalék a megbetegedések aránya. A Magyarországon használt oltóanyagok hatékonyak és védnek a fertőzéssel szemben. Az oltás életet ment!

Helyi hírek az oltásról
Körzetünkben folyamatosan zajlik a Covid vírus elleni oltások helyben történő
beadása, illetve az oltópontokra történő
bejelentés, bejelentkezés. Kétnaponta érkeznek friss regisztrációs listák, már a
legfiatalabb korosztályok is sorra megkapják a védőoltást. Április hónap végére
körzetünk két településéről több, mint 850
ember kapta meg legalább az első vakcináját. Szép ez a szám, de ez még csak 40%
közeli átoltottságot jelent.
Az oltóanyag kiosztás rendszeres,
folyamatos és változatos. Minden Magyarországos használt vakcinából felváltva érkezik körzetünkbe, tehát a legtöbben
azt az oltóanyagot kaphatták, kaphatják
meg, amelyik számunkra a legmegfelelőbb.
Oltó stábunk kitartóan végzi a
munkáját és önkénteseink is helytállnak.
Lakóközösségünk nevében ezúton is köszönetet mondok Vargáné Ángyás Gab-

riella védőnőnknek, aki igyekszik Doktor
úrnak a legtöbb oltási alkalommal besegíteni, hogy gördülékenyebben haladjon a
munka.
Mi tehát itt felkészülten várjuk a

további jelentkezőket! Bízunk benne,
hogy még sokan regisztrálnak, és élnek
az oltás lehetőségével!
AZ OLTÁS ÉLETET MENT.
Tóth Erika
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Önkormányzati hírek
Tájékoztatás döntésekről
A 31/2021. (III.30.) számú határozattal
a Réz-Hegy Kft. önkormányzati üzletrészének értékesítéséről született döntés.
A korábbiakban a Réz-hegy Kftben fennálló, többségi tulajdont jelentő
önkormányzati üzletrész nyilvános értékesítéséről határoztunk. Az önkormányzati üzletrészt ennek megfelelően a kisebbségi tulajdontárs részére megvásárlásra felajánlottuk, illetőleg két, egymást
követő alkalommal nyilvánosan meghirdettük, vagyonrendeletünk szabályaival
összhangban. Az első hirdetményre sajnos nem érkezett ajánlat, azonban a második hirdetmény közzétételének időszakában a Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. érvényes vételi ajánlatot tett számunkra. Ennek alapján az ajánlattevő 7,8
millió forint vételárat ajánlott az üzletrész
ellenértékeként.
(Itt kívánom megjegyezni, hogy a
cég tényleges értéke a Nova-Audit Kft.
korábban beszerzett könyvvizsgálói értékelése alapján „0”, azaz nulla Ft a rendelkezésre álló mérlegadatok és szerződések
alapján.)
Fentiekre tekintettel úgy határoztunk, hogy az egyetlen érvényes ajánlatot
benyújtó ajánlattevő részére értékesítjük
az üzletrészt. A megkötött üzletrész-adásvételi szerződés alapján a vételár 2021.
április 22-én megérkezett az önkormányzat számlájára, ezzel az üzletrész teljes
mértékben és hiánytalanul átruházásra került a vevő részére. A vevő a Kft. tőkehelyzetéről előzetesen tájékozódott, cégértékelést készített, és az üzletrész adásvételi
szerződést ezen tényre figyelemmel kötötte meg.
A 33/2021. (IV.15.) számú határozattal a Réz-Hegy Kft-vel kötendő elszámolási megállapodás és adásvételi
szerződés jóváhagyásáról született
döntés.
A Rézhegy Kft-ben meglévő üzletrészünk értékesítésének meghirdetésével
párhuzamosan tárgyalásokat folytattunk a
Kft. kisebbségi tulajdonosával arról, hogy
az önkormányzat által a Kft. működéséhez korábbi években nyújtott, összesen
20.604.701 HUF, azaz húszmillió-hatszáznégyezer-hétszázegy forint tagi kölcsön sorsát rendezhessük. Mivel a gazdasági társaságnak kizárólag ingatlanvagyona van, az a megoldás született, hogy a
követelést egy forgalomképes, értékará-
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nyos ingatlan vételárába beszámítjuk. Ezzel, a tagi kölcsön ellenértékének fejében,
egy közel 4000 m2 nagyságú, forgalomképes és tehermentes ingatlanhoz jutottunk, melyet településfejlesztési célra
szabadon hasznosíthatunk a későbbiekben.

Tájékoztatás egyéb
fontosabb eseményekről
TÁMOGATÁS KULTURÁLIS
CÉLOKRA
Magyarország Kormánya a
1879/2020.(XII.4.) korm.
határozatában döntött a koronavírus
világjárvány által okozott,
a kulturális ágazatot érintő károk
enyhítéséről.
A Kormányhatározatban
megfogalmazott célok végrehajtása,
valamint a témában beadott
megalapozott kérelmek támogatása
érdekében Szakmai Döntőbizottság
hozott döntést.
A döntés szerint
Alcsútdoboz Település Önkormányzatát
a benyújtott kérelem alapján
5 millió forint forrás illeti meg.
Faluközösségünk nevében
köszönjük a támogatást!

Újabb támogatásokra
pályázunk a Magyar
Falu Programban
Az MFP-ÖTIF/2021 kódszámú Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése című kiírásban a ravatalozó felújítására tudunk pályázni, az alcsúti temetőben. Abban a sajátos helyzetben vagyunk, hogy maga a Béke utcai temető az
egyházak tulajdonában van, a ravatalozó
épülete azonban külön helyrajzi számon
az önkormányzathoz tartozik. Mivel a kiírásban az önkormányzati tulajdon feltételként szerepel, és az a ravatalozó tekintetében fennáll, be tudjuk adni a támogatási kérelmünket. Sikeres pályázat esetén
a tervek szerint a meglévő épület előtti
térkő burkolat fedését, ablakcserét, kisebb
vakolat javításokat, valamint a hűtő javítását végeztetjük el. A ravatalozó előtti

térkő burkolat fedését fa oszlopokkal, gerendákkal, szarufákkal, erősített lécezéssel, tetőfóliával és cserépfedéssel alakítjuk ki. A pályázat beadásához szükséges
dokumentáció előkészítésének határideje 2021.05.07.
Az MFP-UHK/2021 kódszámú
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása című pályázati kiírás keretében Doboz falurészen a Jókai utcából a
Csere dűlőig vezető földút felújítására
nyújtunk be támogatási kérelmet. Az elsősorban mezőgazdasági jellegű közlekedési útvonal fejlesztése során útalap kialakítását és murvázott kivitelű fedését tervezzük 4 m szélességben, a vízelvezetés
megoldásával együtt. A fejlesztéshez
szükséges tervezés folyamatban van, a pályázati kérelem benyújtásához szükséges
további dokumentáció elkészítésével
együtt.

Óvodai játszótér fejlesztés
A Háromhárs Óvoda játszóudvarának fejlesztéséhez még 2018. őszén adtuk be a
támogatási kérelmünket a Leader Vidékfejlesztési Program pályázati kiírására.
Sajnálatosan a kérelmek elbírálása sokat
csúszott, és még csak az elmúlt napokban
kaptuk meg a hiánypótlási felhívást. A felhívásban a kérelmünk néhány pontjához
kérnek még részletezést és a műszaki dokumentáció kiegészítését. Mivel a játszótérfejlesztés önkormányzatunk kiemelt
prioritása, a hiánypótláson aktívan dolgozunk és a kiegészítéseket a kijelölt határidőben be fogjuk nyújtani.

Elkezdődött a Turbucz
közi belterületi útszakasz
aszfaltozása
Amint erről már korábban is beszámoltunk, a Magyar Falu Programban az
MFP-ÖTU/2020 felhívásra benyújtott
pályázatunk kedvező elbírálást és ezzel
15.962.528 Ft összegű támogatást kapott.
Az Alcsútdoboz 28 hrsz.-ú ingatlan (Bem
József utca) korszerűsítés c. projekt során
útfelújítást kell megvalósítani. A helyi
nyelvezetben Turbucz köz-ként ismert
belterületi útszakasz építési engedélyhez
kötött, aszfaltos kivitelű felújítási munkálatainak elvégzésére kötöttük meg a kivi-
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A

Felcsút,
Alcsútdoboz,
Tabajd, Etyek,
Vértesacsa Polgárai
Együttműködéséért
Egyesület
telezői szerződést. A felújításhoz rendelkezünk a Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/ÚT/00013-5/2020. számon kiadott,
2020.08.13-án véglegessé vált építési engedélyével. A munkálatok során a meglévő, megfelelő teherbírású útalapot jobb
oldalra egyoldalú eséssel profilozni szükséges, átlagosan 8 cm vtg. 0/22 zúzottkő
pótlással, és tömörítéssel. Az építendő 5
cm vtg AC 11 aszfaltburkolatot a baloldalon betonba fektetett, süllyesztett szegélysor, jobb oldalon 50 cm széles átjárható folyóka közé tervezzük. Az új aszfaltburkolatra hulló csapadékot a tervezett
folyóka elvezeti. A bal oldali ingatlanok-

ról kivezetett csapadékvizet föld árokkal
lehet elvezetni. A 0+010 és a 0+063 szelvény között a meglévő bevágási szelvény
bővítése szükséges annak érdekében,
hogy a padka, rézsű és árok megfelelően
kialakítható legyen. A további szelvényekben a földpadka kialakítása megoldható. Az így korszerűsített útszakasz biztosítja a közvetlenül érintett ingatlanok
por és sármentes megközelítését, a csapadékvíz megfelelő elvezetését és a forgalom biztonságos rávezetését a 811 számú
főútra.
Tóth Erika
polgármester

KEDVEZMÉNYES
VIRÁGVÁSÁR

2021. MÁJUS 1-ÉN SZOMBATON
8.00 ÓRÁTÓL ALCSÚTON A KÖZPONTBAN
10.30 ÓRÁTÓL DOBOZON A BUSZMEGÁLLÓNÁL
Minden érdeklődőt szeretettel vár
A LOVASBERÉNYI KAISER KERTÉSZET
növényeivel (muskátli és egynyáriak)
Alcsútdoboz Település Önkormányzata
Kérjük a vásárra érkezőket a vírusvédelmi szabályok
(távolságtartás, maszkviselés) betartására!

működéséhez és
programjai
megvalósításához
kéri és várja

1% -os
személyi jövedelemadó
felajánlásaikat a

18492264-1-07
adószámra.

ALCSÚTDOBOZI HÍREK
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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Alapige: De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem,
mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Kor 12,9

SIKER VAGY EVANGÉLIUM?
Keresztyén Testvéreim! Megtérés, új élet. Eddig nyomorúság,
most már aranykor? Ilyen elképzelések vannak általában véve a
keresztyén életről, és ilyen ízlések vannak megfogalmazva Jézusról is. Elvárások, és igények megelégítése alkotná a keresztyén lelki örömöt? Vagy megtalálja-e ma 2021 népe az igaz evangéliumot? Amikor elém került egy nagy név, vagy egy szent neve, akkor mindig törpének éreztem magam, méltatlannak, és
képmutatónak, ha hozzá képest kellett volna megállnom. Assisi
Szent Ferenc, Teréz anya, Albert Schweitzer, hol vagyok én hozzájuk, és milyen keresztyén vagyok én ezekhez képest? De ha ez
a kérdés jogos lenne, akkor bizony senki sem felelne meg. Menynyire igaz hát, hogy földi sikernek látjuk az evangéliumot, a mi
sikerünknek. De nem az. Ez az Isten sikere, és nem a miénk. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy aki hívő, az erős. Aki
pedig erőtlen, annak meg szüksége van arra, hogy jobban higygyen és így megerősödjön. Akinek problémái vannak, lehet,
hogy nem hisz? Ez nem így van. Csak lehet, hogy jobban tudja
mit jelent: Elég neked az én kegyelmem.
Mikor lesz már ismét az egyház az erőtlenek egyháza?
Hol hordozzák ismét az erősek az erőtlenek gyengeségeit? Mikor
jut már el oda a társadalom, és egyén, hogy kegyelemből élünk,
és a hit nem gyengeség, hanem a legtöbb, mit tehetünk.
Siker-evangélium. Ez egy olyan szó, amely megváltoztatta a keresztyénséget. Amely világivá tette a mennyeit, profánná a szentet. Amikor már több a siker, mint az evangélium.
Röviden annyit, hogy ha hiszel, sikeres leszel. Leginkább
az Ószövetség áldást osztó Istenére vezetik vissza, aki megáldja a
hívőket jóléttel, egészséggel, biztonsággal stb. Nincs ez olyan
messze tőlünk, mint gondolnánk. Ha hinni fogok, gazdag leszek,
ha hinni fogok, jó földi életem lesz, gondoljuk mi. De ez inkább
zsidó felfogás, mint keresztyén. A keresztyén felfogás kimondja,
hogy egy dologra számíthatsz csak: a kegyelemre. Lehet, hogy
még a fejedet sem lesz hová lehajtanod. Lehet, hogy betegség fog
gyötörni; lehet, hogy megtapasztalod a veszteségek sorozatát, de
egyetlen dologra akkor is számíthatsz mindig az életben: a Jézus
Krisztus tulajdona lehetsz. És onnan aztán semmi ki nem szakíthat többé, mert aki bemegy oda, ott becsapja mögötte Isten az ajtót. Elég neked az én kegyelmem, mondta Jézus Pál apostolnak.
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A Biblia nem beszél siker-evangéliumról. A Biblia evangéliumról beszél, amelyben az erőtlenség és az erő együtt jár kéz a kézben, ahol a kegyelem mindig a valóságban realizálódik. És erre
nevel minket is. Mi emberek nagyon szeretünk idealizálni, csak
azért, hogy ne kelljen megismernünk a valóságot. A valósággal
már kezdeni kellene valamit. Inkább idealizálunk, azaz képzelgünk. Ismeret, megismerés nélkül gondolkodunk Jézusról, aki
mindig szeret, aki hozzájárul ötleteinkhez, aki meg akarja nekünk adni a legjobbat, és az a legjobb legyen valami földi dolog.
De ha megismernénk Őt, akkor lehet tudnánk, hogy Ő nem képzet. A képzeteink mindig rólunk árulkodnak, hogy mi a mi ízlésünk, igényünk, elvárásunk. De igen, tud haragudni is ez a Szerető Isten. Tud büntetni is bűnöket, de meg is tud bocsátani. Nem
vehetjük le a siker érdekében a felelősséget a vállunkról. Dönteni
lehet, vagy nem dönteni Jézus mellett. Nincs olyan, hogy hiszek a
magam módján. A magam módja nem valóság, hanem képzet,
ízlés, elképzelés.
Mi hát az evangélium? Az evangélium az, hogy az Isten
ereje a mi erőtlenségünkben válik megtapasztalhatóvá. Pál apostolnak meg kellett tapasztalnia, hogy bár erősnek hiszi magát, de
Krisztus előtt mégis lelepleződött az erőtlensége. Amikor szégyenletesen össze kellett roskadnia a Feltámadott előtt, nos, akkor tapasztalta meg, hogy mit is jelent az erő, az Isten ereje. Nem
arról van szó, hogy az Isten bosszúból kényszerít térdre, hanem
azért, hogy lássuk, víz alatt vagyunk. Amikor beúszik érte az életmentő, akkor úgy kell megragadnia a vízbe esett embert, hogy
lehetőleg ne tudjon kapálódzni, ne akarjon a saját ereje által megmenekülni. Az életmentőnek úgy kell megragadnia a bajba jutott
embert, hogy annak semmi esélye ne legyen a saját ereje által
próbálkozni. Csak ekkor lehet kihúzni biztonságosan embert a
vízből.
Igen a legnagyobb siker maga az evangélium. Hogy az
Isten annak ellenére megment engem, hogy én még csak nem is
tudok arról, hogy bajban vagyok. Hogy mit kell tennem? Erőtlenné válni, ráhagyatkozni az Istenre, függővé tenni magam Jézustól. Elég neked az én kegyelmem. Elég. Lehetsz elégedett, bármi
is történik az elvárásaiddal, mert megkaptad a legtöbbet, a mindent: magát a Mindenség Urát, az örök életet. Hogy mit ad az
Isten ezután? Nem tudom. De azt tudom, hogy ELÉG.
Lendvai Sándor református lelkipásztor

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Takács Károlyné szül. Tóth Rozáliát
89. születésnapja alkalmából
Hollósi Lajosné szül. Komáromi Juliannát
87. születésnapja alkalmából
Boros Istvánné szül. Schvanner Rozáliát
86. születésnapja alkalmából
Stvrteczky Ferencné szül. Leitersdorfer Juditot
85. születésnapja alkalmából
Dinnyés Jánost
82. születésnapja alkalmából
Bárányos Dénesné szül. Kerekes Erzsébetet
81. születésnapja alkalmából
Vincze Lászlóné, szül. Borszéki Annát
80. születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!
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Beleavatkozik Isten az életünkbe, és az ő részéről ez a cselekedete mindig pozitív és hatékony. Hogy valóban termékeny talajra
hull-e az irgalom magva, a mi hozzáállásunkon múlik. Azon,
hogy mire „áll rá” a lelkünk, mit vagyunk hajlandóak befogadni.
(vö. Mk 4, 3-20)
(Ne feledjük, ez a két ember Jézus bővebb tanítványi köréhez tartozott, egyiküket Lukács név szerint ismerte. Valószínűleg ők is évek óta hallgatták Jézust, mégis kellett, hogy segítséget kapjanak. Valóban megtérni vagy még szorosabban Jézushoz
tartozni mindenkinek szükséges és lehetséges.)
Adja Isten, hogy a világban minket érő mindenféle inger
zűrzavarában észre tudjuk venni, amikor Isten a segítségünkre
siet, és tökéletesíteni akar a szeretetben. Adja meg azt a gyermeki
lelkületet, amely nyitottá tesz Iránta, ugyanakkor adja meg azt az
érett választási képességet is, hogy az igazán értékeset lássuk
meg, és így felismerjük Őt, amint végül az emmauszi tanítványok is felismerték a feltámadott Jézus Krisztust. Nem kérdés,
hogy ez a felismerés óriási hatással volt az életükre. Nem csak
annyira, hogy visszafussanak Jeruzsálembe a találkozás örömhírével, hanem minden bizonnyal alapja volt a gyümölcsöző keresztény életútjuknak is.
Jäger Tamás hitoktató

Felnyílt a szemük, és felismerték Tisztelt Alcsútdobozi Lakosok!
A feltámadás utáni egyik legszebb és legérdekesebb része az
evangéliumnak, amikor a tanítványok találkoznak a Feltámadottal az emmauszi úton. (Lk 24) A történet eleje teljességgel
emberi, tökéletesen leírja a magára maradt, Isten nélküli sorsunkat. Majd egy valódi kis dráma kibontakozását figyeljük meg,
amint Isten maga avatkozik be a cselekménybe. Az irodalmárok
ezt úgy mondják: Deus ex machina, mi pedig azt az isteni igazságot értjük alatta, hogy valamennyien rászorulunk Isten kegyelmére, és meg is kapjuk azt. Rögtön itt jegyzem meg, hogy az isteni kegyelem emberi részről befogadásra is kell, hogy találjon,
mert enélkül terméketlen marad. Tehát az irgalomra rászorulunk,
de kellünk is hozzá, hogy kibontakoztassuk azt – és éppen ebben
áll az ember valódi méltósága, hogy az isteni terv „munkatársává” válhat.
Van a történetben egy érdekes megjegyzés, ami a bonyodalmat okozza, és ami az életünkben is komoly problémák forrása: De szemüket akadályozta valami, hogy fel ne ismerjék. (Lk 24,
16) Lukács nem mondja el, hogy mi ez az akadályozó tényező –
talán azért nem, hogy ki-ki mérlegelhesse, mi vagy mik azok az
akadályok a saját életében, amelyek nem engedik, hogy Jézus
Krisztushoz kapcsolódjon. Talán a megszokásaink, vagy az eddigi tapasztalataink, esetleg a rutin, amely sokszor könnyebbé
teszi a mindennapokat. Lehet a fásultság vagy egyszerű lustaság.
Mindannyian másképp hárítjuk magunktól Isten megújulásra hívó, frissítő üzenetét, de vannak az emmauszi úthoz hasonló kegyelmi pillanatok, élmények, amikor Isten újra rávezet minket az
ő Országának titkaira. Ilyenkor átéljük például, hogy milyen gazdag lelkületű a húsz éve mellettünk élő ember, akit korábban a
saját rögeszménk szerint kezeltünk. Vagy megismerünk egy
tényt, ami egy egész eseménysort más, érthetőbb megvilágításba
helyez, és onnantól fogva sokkal érzékenyebben tudunk emberekre és a tetteikre tekinteni. Mert a szemünket akadályozta valami, de valamiért már más megvilágításban is képesek vagyunk
látni ugyanazt. Valamiért, amit a „zsidók csodának, a görögök
bölcsességnek tartanak”, mi azonban a megfeszített Krisztus irgalmának tartunk.

Az elmúlt 30 év májusi halottaiért május 12-én szerdán mutat be
szentmisét az egyházközség. A mise este fél hatkor lesz a katolikus templomban. Szeretettel hívjuk a rokonokat, ismerősöket
közös imádságra és megemlékezésre.
1992. 05. 15. Králitz Jolán
1995. 05. 09. Kiss Ferencné szül. Fülöp Erzsébet
2002. 05. 29. Boros János
2004. 05. 10. Simon Lászlóné szül. Udvardi Mária
2006. 05. 01. Szikszai János
2006. 05. 08. Szabó István
2007. 05. 13. Vida József
2008. 05. 03. Csányi Imre
208. 05. 26. Szabó Kálmánné szül. Marczinkó Gizella
2011. 05. 26. Solymosi Imre
20116. 05. 08. Siklósi György Ferenc
2017. 05. 12. Szakdos Béla Zsolt
2017. 05. 21. Romhányi Mária
2020. 05. 31. dr. Csőke Ferencné szül. Harsány Ilona
Dr. Cseh Kornél

TÉRÍTÉSMENTES GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLTATÁS
Önkormányzatunk a Felcsúton működő
gyermekgyógyász magán szakrendelés
fenntartásához 2021. évben is
havi 200.000 Ft támogatást nyújt, így az
Alcsútdobozon élő 14 év alatti gyermekek részére
is térítésmentes a rendelés.
A magán szakrendelést a Felcsút, Fő u. 68. szám
alatti rendelőben, a heti kétszer három óra
időtartamú rendelési időben lehet igénybe venni.
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A Háromhárs Óvoda hírei
Itt a kikelet!
„Ébredj,új tavasz, jégtörő, sugaras, gallyat gombosító,
rügyet rojtosító, mindenféle madarakat víg versre tanító!”
(Csanádi Imre: Tavasz-ébresztő)
Az idei tavasz a Háromhárs Óvodában is sokáig váratott magára.
Bizony, most áp-rilis vége felé is, csak óvatosan közeledik.
Kinyíltak az első tavaszi virágok után a nárciszok, tulipánok, és a
gyümölcsfák menyasszonyhoz illő virágruhában pom-páznak!
Nagyon vártuk már a gyerekekkel a tavaszt! Az óvodás
korú gyerekek még nem a naptár segítségével tájékozódnak, nem
tudják, mit jelent az, hogy a tavasz el-ső vagy második
hónapjában járunk. Ők csak a számukra kézzelfogható, szemmel
látható, saját bőrükön tapasztalható dol-gokon keresztül érthetik
meg, mitől is van most „tavasz”.
Feltesszük nekik a kérdést, de megfigyeléseink során,
együtt keressük a választ: miből tudjuk, hogy tavasz van?
ź Már nem kell felhúznunk a vastag télikabátot, kesztyűt és
sálat nem hordunk már.
ź Többször látjuk a napocskát kisütni, néha már érezzük is a
melegét az ar-cunkon.
ź Este tovább világos van, ovi után még sokáig lehet kint
játszani az ud-varon, játszótéren.
ź A fák, bokrok rügyei megduzzad-nak, napról napra
megfigyelve lát-juk, ahogy lassan kibomlanak. Lá-tunk
már virágzó faágakat is.
ź A fű is dúsabb, zöldebb lesz. Udva-ron, parkokban
megkezdődik a fű-nyírás.
KEDVES SZÜLŐK!
Az alcsútdobozi Háromhárs Óvoda
BEIRATKOZÁST
hirdet a 2021/2022-as nevelési évre.
Beiratkozni április 26-tól – május 7-ig lehet az „Óvodai
felvétel iránti kérelem” nyomtatványon, melyet az óvoda
bejáratánál megtalálnak, és kérünk szépen, hogy az ott
található gyűjtőládába dobják be, vagy online küldjék el az
óvoda email címére: (haromharsovi@gmail.hu)!
Kérjük, hogy majd az augusztus 26-án 17 órára szervezett
tanévnyitó szülői értekezletre hozzák magukkal a szükséges
okiratokat:
gyermekük anyakönyvi kivonatát,
szem. igazolványát,
lakcímkártyáját
és TAJ kártyáját,
és a saját személyi igazolványukat!
Az óvodai felvétel eredményéről legkésőbb
május 31-ig értesítjük Önöket!
Óvodavezető
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ź Megjelennek az első kis élőlények: katicabogarak, pókok,
hangyák, gyakran hallunk madárcsicsergést.
ź Sétálunk, kirándulunk a természet-ben és mindenhol látjuk
a sok színes virágot: százszorszépet, árvácskát, tulipánt,
nárciszt, ibolyát, pitypan-got.
Az óvodánkban is kinyílott már a sok-sok tulipán, az ablakok is
virágpompába öl-töztek! Képeink is erről tanúskodnak.
Végezetül néhány tavaszi találós kérdéssel búcsúzom,
melyet fel lehet ol-vasni a családban akár a kisiskolás gyerekeknek is.
ź Olvad a hó, hosszabbodnak a napok, zöldellnek a kertek,
melyik évszak vagyok? (tavasz)
ź Vigyázz rá, mert nagyon ravasz, ha-mar becsap, ő a...
(tavasz)
ź Nem fúj már és nem havaz, itt van, itt van a ... (tavasz)
ź Tavasszal kap levelet, s ősszel küld csak választ, de nem
egyet, nem is kettőt, hanem sok-sok százat. (fa)
ź Szőrmebunda-zöld selyem, kint te-rem a réteken. Prémjét
szellő fésül-geti, ráhever, aki teheti. Földanyán-kat
öltözteti, tehén, kecske lelegeli. (fű)
ź
T. Tóth Gabriella

Alcsútdobozi hírek
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Alcsútdobozi hírek

Beszámoló

Állatorvosi
ügyelet

A Föld Napja alkalmából meghirdettünk egy rajzpályázatot a gyerekek körében (3-14 éves korosztály). Interneten (Facebook) közzétettem egy felhívást színes plakáton, melyben kértem a gyerekeket, hogy készítsenek plakátot, rajzot, festményt „Óvd a környezetet” jeligével. A felhívásra 10 gyerek adott be pályaművet, melyek egyenként nézve egyediek, ötletesek és sok munka látszik bennük. Mivel nehéz volt a döntés, így minden gyerek művét díjaztuk és jutalomban részesültek. Köszönjük az együttműködést!
Petrovitsné Vörös Marianna

május 01-02. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36 70 21 73 745 | 06 22 353 397

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

május 08-09. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36 20 94 11 900 | 06 22 254 505

Hívható: 16 és 08 óra között,
hétvégén egész nap.

május 15-16. Dr. Locker Lóránt
Csákvár, Rákóczi u. 35 .
+36 20 66 15 215 | 06 22 375 327
május 22-23. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36 20 44 56 256
május 24. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36 20 44 56 256
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06/70 370 3104

A mentő hívószám: 104
HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.
+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu
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