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hírei, eseményei
Végre kimozdulhattunk! Osztálykirándulás Tatán
Május 21-én a 3. osztály tanulmányi kiránduláson vett részt Tatabányán. Pénteken reggel gyönyörű napsütéses időre ébredtünk, így nagy lelkesedéssel indultunk
útnak. Tatabányán megtekintettük a Turul
szobrot, elsétáltunk a Szelim barlangba,
majd felmentünk a kilátóba. Természetesen a játszóterezés és szabad program sem
maradhatott el. Felfedező utakra indultunk kis ösvényeken. A túrázástól és sok
mozgástól jól elfáradtak, mert hazafelé az
úton többen elaludtak. A bezártság után
végre kimozdulhattunk, kirándulhattunk,
tartalmas, szép napot élhettünk át együtt.
Adravecz Tünde osztályfőnök

Kalandra fel!
Indulás Eplénybe!
„Mesebeli bakonyi környezet, csodálatos
kilátás és csicsergő madarak! Éld át az
Ámos-hegy varázslatos világát egy különleges libegőzéssel egybekötött erdei túrával!” – ezekkel a felhívó szavakkal várja
tavasszal Eplény az általános iskolás és
középiskolás diákokat, melyre iskolánk
hatodikosai jelentkeztek Mariann néni ötlete alapján. Kevés jó idő volt májusban,
de mi szerencsésen kifogtuk a legmelegebb napot, amikor a maximum hőmérsékletet 30 fokra jósolták. Így is lett. A libegőn magunkba szívtuk a nap sugarait, a
túra során pedig örültünk az árnyékot adó
fáknak. Egy tökéletes kiránduláson vettünk részt, melyben minden volt, amire
egy 13 éves vágyhat. Libegőzés, finom hideg limonádé a hegytetőn, játszótér, mezítlábas park, kilátótorony, túrázás, szalonnasütés, majd a kihagyhatatlan trambulin, ugrálóvár, falmászás. Volt idő szabad játékra, s mikor már indultunk volna
haza, akkor jött az igazi izgalom. Megkértek minket, hogy legyünk statiszták a
Veszprém Televíziónak. Így újból libegőzhettünk, játszhattunk a játszótéren és
négyen még interjút is adtak a televízió riporterének. Benkő Luca, Boncz Bálint,
Déri Viki és Ottling Rami nagyon szépen,
választékos szókinccsel beszéltek élményeikről. Azt gondoltam, hogy kissé fáradtak lesznek, amikor felszállunk a buszra, de nem így volt. Tanítványaim hazáig
szórakoztatták egymást hazai popslágerekkel. Rendkívül büszke voltam rájuk!
Mariann néni mint osztályfőnök

Május 21-én egy olyan napra virradtunk,
amikor éppen nem esett, sőt egész napra
napsütést és szép időt jósolt a meteorológus.
Ki tudta mindezt az ötödikesek
osztálykirándulásának szervezésekor?
Örök titok marad, de sikerült ezt a csodás
napot elcsípnünk, hogy elmehessünk a
tanév végi osztálykirándulásunkra Tatára.
A „tavak városába” érve egy jó
órányi mozgás várt az ötödikesekre egy
szuper játszótéren. Ezt egy tartalmas séta
követte az Öreg-tó partján, útban a Tatai
várhoz. A vármúzeumban közel egyórás
előadást hallgattunk meg a vár történelméről, majd bebarangoltuk a helyszínt.
Éppen delet harangoztak, amikor
végeztünk történelmi vársétánkkal. Finom ebédet költöttünk el a tó melletti étterem teraszán igazán romantikus környezetben.
Fagylaltozás után még meglátogattuk az Eszterházy-kiskastélyt és környezetét, majd utunkat hazafelé vettük.
Nemcsak az időjárás volt kellemes ezen a
napon, de az osztály hangulata is napfényes volt. Emlékeinket fotókon őrizzük
tovább.
Szilveszter Mária (of.)

Elsősegélynyújtó oktatás
a 7. osztályban
A 7. osztály május 25-én elsősegélynyújtó
oktatáson vett részt. A tanfolyam alapvető
célkitűzése, hogy olyan ismeretanyagot
adjon át, amely felhívja a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára, készségszintre fejlesszen meghatározott tevékenységeket. Cél, hogy a felkészítést követően a résztvevőkben kialakuljanak
olyan jellemző viselkedésmódok, amelylyel félelem nélkül képesek laikus szintű
életmentő eljárásokat alkalmazni a szaksegítség megérkezéséig.
A tanfolyam interaktív volt, ahol a
gyerekek megismerték, hogyan kell segítséget hívni, és alapszinten beavatkozni az
élet megóvása érdekében. Mindenki gyakorolhatta a beteg életjeleinek vizsgálatát
és a mellkaskompresszió alkalmazását.
Ezen kívül találkozhattak félautomata defibrillátorral, és megismerhették ennek alkalmazását.
Reméljük, sosem lesz olyan alkalom, amikor ezt éles helyzetben kell alkal-

mazniuk, de ha mégis akkor előjönnek az
itt tanult ismeretek.
Baráth Judit osztályfőnök

Meseország karanténon
innen és túl
Az online oktatási rend izgalmas kihívások elé állította a tanárokat és a családokat
egyaránt. Különösen fontosnak tartottuk
emiatt, hogy a gyerekek a személyes találkozások hiányában is számukra izgalmas
tananyaggal találkozzanak, amivel nem
csak tudásukat bővíthetik, de némi lelki,
érzelmi feltöltődésre is lehetőséget kapnak.
Ezért indítottuk útjára a „Minden
napra egy mese – Mesekuckó” programunkat, aminek keretében a gyerekek
rendszeresen meséket, történeteket ismerhettek meg és értelmezhettek a maguk világában. A szövegértés és a különböző
formában bemutatott (diafilm, videó, szöveg stb.) mesék megismerése során azonban nem egyszerűen csak a szövegértést
gyakorolták, de a játékos feldolgozás során a kreativitásukat és a képzelőerejüket
is bátran alkalmazhatták. A keresztrejtvények megoldása mellett kirakós feladványokat, saját alkotásokat is küldtek
vissza a gyerekek szép számmal.
Örülök, hogy a mesékkel segítettem diákjainknak a szabadidő eltöltésében, és ezúton külön köszönöm a kitartást
és a segítséget a szülőknek is, akik támogatták gyerekeiket a történetek megismerése során.
Miután visszatértünk az iskolába,
a legszorgalmasabbak egy kis jutalommal
leptük meg a reggeli gyülekezőnél.
Nagyné Krain Katalin

Ballagásra készülünk
Idén együtt, ünnepélyes keretek között
zárhatjuk a tanévet az iskola udvarán június 18-án délután. Minden kisdiák életében fontos ez a pillanat. A legkisebbek
most kapják életük első bizonyítványát, a
negyedikesek elbúcsúznak Niki nénitől és
jövőre már Vas Szilvia tanárnő kezei alatt
alkotnak osztályt. A nyolcadikosok pedig
most vehetik át utoljára bizonyítványaikat általános iskolai tanulmányaikról.
Laci bácsinak is nagy nap lesz a június 18a, hiszen utoljára ballagtat osztályt, hiszen
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

már csak 1 éve van a nyugdíjig. A szülők
előtt is szeretnénk elbúcsúzni két kollégánktól, akik nyugdíjas éveiket kezdik el,
Béndek Marika és Kovács Attila tanár úr
megérdemelt pihenését kezdi, melyhez jó
egészséget kívánunk.
Kanyarodjunk egy kicsit vissza a
végzős osztályunkhoz. 16 diákunk fog elballagni, akik pici elsős korukban még
nem is gondolták volna, hogy mennyi
mindenen fognak keresztül menni, menynyi élményben lesz részük, vagy éppen

mennyi izgalom, felelet, dolgozat, vizsga,
felvételi vár rájuk. Alsó tagozaton három
osztályfőnökük is volt. Mariann néni
kezdte, aki igazgató lett, így át kellett adnia az osztály Szilvi néninek, aki viszont
kisbabát várt, így kerültek a gyerekek Marietta nénihez negyedik osztályban. Felső
tagozatban új tanárok, új kihívások vártak
rájuk Laci bácsi vezetésével. Valamennyi
osztályfőnök példakép lehet számukra.
Tanulhattak tőlük kitartást, szorgalmat,
türelmet, összetartást, szeretetet. Igazán
jó osztályról beszélhetünk, akik kiváló is-

kolákat céloztak meg középiskolaként.
Az osztály 81%-a választott érettségit adó
gimnáziumot vagy technikumot és mindössze 19%-ban mennek szakiskolába. A
következő települések középiskoláit választották: Székesfehérvár, Budapest,
Tatabánya, Dunaújváros, Felcsút, Tata,
Kecskemét és Komárom.
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Bármerre is sodor benneteket az élet, mindig legyetek büszkék arra, amit az alcsútdobozi iskolából és a szülői házból vittetek magatokkal. Nagyon fogtok nekem hiányozni! Gratulálok eredményeitekhez a
középiskolai tanulmányaitokhoz pedig
sok sikert kívánok!
Keindl Zoltánné intézményvezető

Kedves leendő első
osztályos kisdiákok!
Az előző lapszámban egy leendő elsős
helyett véletlenül a már az iskolánkba
járó testvére nevét írtam be, amit most
szeretnék kijavítani.
Az első osztályos kisdiák pontos
neve: Kis-Káldi Botond.
Kedves Botond! Szeretettel
várnunk téged iskolánkba!
Mariann néni

TÁJÉKOZTATÓ
A JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

2021. JÚNIUS 11-ÉN PÉNTEKEN
8-12 ÓRA KÖZÖTT

PAPÍRGYŰJTÉST TART.

EBOLTÁS
Minden 3 hónap feletti kutyát évente be kell oltani
veszettség ellen,
és féreghajtó kezelésben kell részesíteni.
Az összevezetett ebek oltása az idei évben 4000 Ft,
a féreghajtó tabletta 10 kg-onként 200 Ft.
Csak chippelt kutyát tudunk beoltani.
A harapós kutyákat szájkosárral kell elővezetni,
a gazdik pedig a védőtávolságot betartva várakozzanak!

A GYŰJTÉS MEGKÖNNYÍTÉSE
ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, HOGY EZEN A
NAPON A PAPÍRT ÖSSZEKÖTÖZVE
RAKJÁK KI A HÁZAK ELÉ!

Az eboltási igazolványt szükséges elhozni, pótlása 300 Ft.

A NAGYOBB MENNYISÉGŰ PAPÍR
BESZÁLLÍTHATÓ
AZ ISKOLÁBA, VAGY KÉRJÜK
JELEZZENEK ÉS MEGSZERVEZZÜK
AZ ELSZÁLLÍTÁST!

PÓTOLTÁS
községháza: 2021. 06. 24. csütörtök 17h-1730
Göböl puszta: 2021. 06. 24. csütörtök 18-1830

TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK!
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EBOLTÁSI IDŐPONTOK ALCSÚTDOBOZON
községháza: 2021.06.17. csütörtök 17h-1730
dobozi buszmegálló: 2021.06.17. csütörtök 1730-18h

További információ:
dr. Cseh Kornél,
06/70/217-3745 vagy 06/30/816-1365 számon
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Gyereknap az iskolában

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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Önkormányzati hírek
Tájékoztatás döntésekről
A 38/2021. (V.07.) számú határozattal
elfogadásra került az Alcsútdoboz közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló. Az
elmúlt időszak kapcsán Dr. Balázs Sándor
kapitányságvezető elmondta, hogy a Covid-19 világjárvány új próbatételek elé állította a Rendőrkapitányságot, azonban
továbbra is elsődleges célkitűzésük volt a
bűnözés visszaszorítása, a közterületi
rendőri jelenlét fokozása, a közbiztonság
szinten tartása, a közlekedésbiztonsági
helyzet javítása. Az elmúlt év tapasztalatai azt igazolják, hogy az Alcsútdoboz település illetékességi területén szolgálatot
teljesítő körzeti megbízott a fenti célkitűzéseknek megfelelően látta el feladatát. A
rendőrség és a helyi Polgárőrség kapcsolata, együttműködése is példaértékű volt.
A potenciálisan problémásabb területeken (szőlőhegyek, Göböl járás) a rendszeres rendőri megjelenés mérsékelte a közrendet sértő esetek előfordulását. Az önkormányzati vagyonvédelem támogatásában is hasznos volt az együttműködés a
Kapitányság szakmai feladatokat ellátó
kollégáival. Összességében minden területen eredményesnek értékelhető a településünk közbiztonsága érdekében folytatott rendőri munka.
A 39/2021. (V.12. ) számú határozat együttműködési megállapodás megkötéséről szól a Fejér Megyei Önkormányzat, az ALBENSIS Fejér Megyei
Területfejlesztési Nonprofit Kft. és Alcsútdoboz Település Önkormányzat között. A háromoldalú megállapodás arra
nyújt lehetőséget, hogy a 2021-2027 fejlesztési időszakban a TOP Plusz program
keretében kiírásra tervezett, köznevelést
érintő pályázati felhívás kapcsán a projekt
előkészítési dokumentáció önkormányzatunk számára térítésmentesen kerül kidolgozásra.
A 40/2021. (V.12.) számú határozatban arról született döntés, hogy Alcsútdoboz Település Önkormányzat részt
kíván venni a 2021. évi lakossági ivóvízés csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton. Azokon a szolgáltatási területeken,
ahol magas a víz és csatornadíj, ebben az
évben is van mód arra, hogy állami kompenzáció útján a lakosság által fizetendő
díj csökkentésre kerüljön. A pályázatot a
több települést ellátó víz- és csatornamű
esetén egy önkormányzat nyújthatja be.
A szolgáltató Fejérvíz Zrt. az előző évek-
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hez hasonlóan ismét megkereste Önkormányzatunkat, hogy a pályázat benyújtását gesztorként vállaljuk fel. A fenti döntés alapján a támogatási kérelem beadásra
is került.
Május 18-i dátummal tíz határozat született az önkormányzat költségvetésében szereplő un. „civil alap” összegének felosztásáról, a helyi egyházak és társadalmi szervezetek támogatása érdekében. Mind a helyi római katolikus egyházközség, mind az alcsúti református és dobozi református gyülekezet egyöntetűen
kapott támogatást közösségépítésre, a hitélet fejlesztésére, a tevékenységüket szolgáló eszközök beszerzésére. Ugyancsak
anyagiakkal segíti az önkormányzat a polgárőrséget, az önkéntes tűzoltókat és a
sportegyesületet. Támogatást kapott a
horgászegyesület, a nyugdíjas klub, a
helytörténeti kör, az énekkar, a polgári
egyesület, a gyermekekért tevékenykedő
alapítvány és a helyi közalapítvány is. A
támogatott szervezetekkel szerződést köt
az önkormányzat, amely a szervezet által
beadott kérelem alapján rögzíti, hogy az
összeg milyen költségekre használható fel
és mikor kell a felhasználásról a beszámoló dokumentációt elkészíteni.

lekről. Az intézményi felvételi bizottság
határozata szerint felvételre 13 fő jelentkezett. Minden 3. életévét betöltött beiratkozást kérő alcsútdobozi gyermek felvételre került. Felvételt nyert 9 fő 3 évesnél
fiatalabb gyermek. Helyhiány miatt nem
utasítottak el senkit. A felvételekkel az
óvoda létszáma 53 főre gyarapodott.
A múlt év júniusában benyújtott
„vis maior” támogatási kérelmünk elbírálása megtörtént, a támogató határozatot
05.10-én kaptuk meg. A kérelmünket a
2020.06.14-i extrém csapadék és villámárvíz esemény kapcsán keletkezett károk
enyhítésére nyújtottuk be. A pályázati
anyagunk a Hársfa utcánál és a Sport utcánál átereszek tisztításáról, árkok mélyítéséről, a fölszakadt útburkolat helyreállításáról, valamint a Fenyves utcában a
megsüllyedt partfal helyreállításáról
szólt. Sajnálatosan a helyreállításra benyújtott költségvetést csak részben fogadta el a Támogató, mintegy 50%-ban ismerve el az igényeket. Ebben a helyzetben a szaktervezők által készített helyreállítási terveket szűkíteni kell, mivel az elismert költségek finanszírozása is csak
70% támogatási intenzitású, azaz 30% önrészt kell hozzátennünk saját forrásból.

Egyéb fontosabb hírek

Tóth Erika
polgármester

Május 17-én megkaptuk a Háromhárs
Óvoda tájékoztatását az óvodai felvéte-

KÖZSÉGÜNK SZÉP PORTÁJA 2021.
Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a környezetszépítésben élenjáró
alcsútdobozi ingatlanok 2021. évi első szemléjére a
június 14-17. közötti napokban kerül sor.
A szemle során ezúttal is bejárjuk a falu utcáit,
és a zöldkörnyezet állapotára, a virágosításra,
a porták előtti közterület gondozottságára figyelve pontozunk.
A szemlét augusztus hónapban megismételjük. A legmagasabb
pontszámot elérő ingatlanok a falunapi ünnepségek keretében
díjazásban részesülnek.
Idén is partnerségüket kérjük a szép, rendezett falukép
megteremtésében!
Tisztelettel:
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselői

Alcsútdobozi hírek
E-Postánkból
Kedves Polgármester Asszony!
Köszönetet szeretnénk mondani azért a szívességért, hogy az önkormányzat kisbusza kétszer is elszállított minket a székesfehérvári oltópontra és vissza. Ez nagy segítség volt nekünk, idős
nyugdíjasoknak. Az útitársak nevében is külön köszönjük a sofőrnek, Norbinak, és kísérőnknek, Mariannak az áldozatkészségüket, hogy foglalkoztak, törődtek velünk.
Jó egészséget és munkájukhoz további kitartást kívánunk!
Köszönettel:
Bak Jánosné, Magdi néni
és Ángyás Lajosné Erzsi néni

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Gyuricza Jánosné szül. Bárányos Gizellát
89. születésnapja alkalmából
Bán Lajosné szül. Szász Erzsébetet
83. születésnapja alkalmából
Varga Lászlóné szül. Janovicz Mária Teréziát
80. születésnapja alkalmából
Vörös Jánosné szül. Nyári Máriát
80. születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK 2021.

RENDEZVÉNY A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA TISZTELETÉRE
ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK
2021.06.06. VASÁRNAP 17 ÓRA
ARBORÉTUM KÁPOLNA
SZÉP VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY
MAGYARORSZÁG
Dalok a hazáról és a hazafiságról
MÉSZÁROS JÁNOS ELEK
előadóművész tolmácsolásában
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
TISZTELETÉRE
A PROGRAMOT KÖVETŐEN
18.00 ÓRÁTÓL KOSZORÚZÁSRA
KERÜL SOR A TRIANON KOPJAFÁNÁL
MEGTISZTELŐ ÉRDEKLŐDÉSÜKRE
SZÁMÍT ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A FATEV POLGÁRI EGYESÜLET

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az önkormányzat kisbusza 16 órától a faluközpontban
várja és kiszállítja az arborétum kápolnai rendezvényre a gyalogos látogatókat!
Zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható!
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AZ EREDETI FORMA:
KRISZTUS TESTE
„dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig
napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.”
Apcsel 2, 47.

Szeretett Testvéreim!
Az első pünkösd alkalmával, mikor kitöltetett Jézus Lelke a hívekre, történt egy olyan váratlan dolog, amelyen meg kell lepődnünk: miért lett belőlük gyülekezet? Hiszen adja magát a kérdés,
ha a mai keresztyénekre nézünk, akiknek nagy többsége nem jár
templomba, nem látogat közösséget, hanem keresztyénnek vallja
magát, de mégsem érzi fontosnak, hogy tartozzon valahová. Máris adódik a kérdés: azok a megtért emberek, miért alakultak gyülekezetbe? Megtérés után, hogyan lesz gyülekezet? Tudniillik az
igéből kitűnik, hogy a keresztyénség nem magánügy. A ma embere úgy gondolja persze, hogy ő az, aki örök életet kapott, ő az,
aki megtért, ezért maga köré rendezi be a keresztyénségét, ha
egyáltalán berendezi. Azonban a megtérés mindig közösségbe
hív. A megtérés nem arról szól, hogy önmagunknak egy jobb
szintjére változunk át. A megtérés nem továbbfejlődés, hanem újból megszületés. Beleszületés valamibe, valahová. Isten országába. Annak pedig látható világába is: a gyülekezetbe. Az apostolok körül olyan gyülekezet alakul ki, amelyik boldog volt, ha
együtt lehetett.
Azért, mert a megtérés valahová megtérés. Nem szalmaláng volt a megtérésük, hanem a Krisztus testébe való betagolódás. Így Isten van jelen köztük és általuk a világban. Krisztus
megváltó munkája az élet minden részletét, egész területét tisztává teszi, a hétköznapi dolgokat megszenteli, lehetőséget ad a
bajok orvoslására; mégpedig az adott helyzetben és az adott helyzetnek megfelelően gyökeres megoldásra. A keresztyén ember
Isten jelenlétébe megtért ember, Krisztusba oltott ág. Aminek
örül a szem, annak örül az elme, ami fáj a kéznek az fáj a testnek
is. Az eredeti forma: Krisztus teste. Nagyon érdekes, hogy ezt írja
az igében Lukács: „Félelem támadt minden lélekben, kedvelte
őket az egész nép”. Képzeljük el, hogy az eredeti görög szövegben az a kifejezés található szó szerint: a pogányok, azaz templomon kívüliek tiszteletteljes rácsodálkozással tekintettek a gyülekezetre. Igen, a pogányok. A templomon kívüliek. A világiak, a
társadalom. Az egész nép. Miért? Krisztus gyülekezetében, ben-
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ned magasabb rendű erő munkálkodik. A bibliában, különösen az
Ószövetségben találkozhatunk ezzel a kifejezéssel. Mindig akkor, amikor egy pogány ember találkozik Istennel, megtapasztalja jelenlétét. Mint például, mikor Ábrahám Mamré tölgyesében van, Jákób tusakodik és oltárt készít arra a helyre, Mózesnek megjelenik Isten az égő csipkebokornál. És most mily érdekes, ugyanezt a döbbenetet váltja ki pogány emberekből az első
gyülekezet. Rátekintenek egy közösségre és döbbenet fogja el
őket: ezek miért szeretik ennyire egymást? Itt valami hatalmasság uralkodik. Itt az Istennel lehet találkozni. Mert a gyülekezet
az = ahol Isten látható.
Krisztus gyülekezete szeretetközösség. „kitartóan részt
vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban, mindenük közös volt. Vagyonukat és
javaikat eladták, szétosztották mindenkinek…” Tagjai szakítottak azzal az önző élettel, amelyben az ember magának igyekszik
mennél többet megkaparintani és megtartani. Szívesen megválnak földjüktől, javaiktól, ha ezzel másokon segíteni tudnak,
amint kinek-kinek szüksége volt rá. Rá kell döbbennünk, hogy
megromlott közöttünk ez a szeretetközösség! Az eredeti szövegben itt az a kifejezés fordul elő, hogy „mindenüket közösen birtokolták”. Az első gyülekezet nem engedte, hogy bármi is gátat
szabjon a másik emberrel való kapcsolatukban. Nem szabtak feltételt és határt a szeretetnek, mert megérezték, hogy ha Jézus
Krisztus, az Isten Fia meghalt értük, és örök életet adott nekik,
akkor ők hová tudnának határt szabni? Hol lenne a keresztyénségnek akkor határa, hogy eddig és ne tovább? Mert igen, a gyülekezet az, ahol Isten látható. Krisztus gyülekezete örvendező
közösség. Ez már kezd egyre hihetetlenebb lenni. Nem tartottak
szomorú vasárnapokat. Keresztyén erény volt az öröm, az általános békesség, jóság, szelídség. Tehát ők minden nap együtt vacsoráztak, ezt követően minden étkezést úrvacsorával fejeztek
be. Akár a templomban, akár házanként találkoztak, öröm volt
nekik az együttlét. Érdekes, hogy nem volt nekik terhes a naponkénti találkozás sem!
A gyülekezet létformája bizonyságtétel. Ha ez nincs meg,
akkor nincs gyülekezet. Ahol hívő emberek magukban tartják,
milyen a kapcsolatuk Jézussal, ott meghal a keresztyénség. Így
lett egyházból szolgáltatás. Színház és fodrászat, hová bejön az
ember, meghallgatja, miről van szó, majd távozáskor fizet is valamit. Ebből nem lesz keresztyénség. A bizonyságtétel tanúságtétel, és aki tanú, annak mindig kapcsolata lesz az Élő Istennel. A
gyülekezet az, ahol Isten látható. Legyen látható! Első gyülekezet mottója is lehetne, de akár a miénk is: Házakban Isten, templomban gyülekezet, életben áldás. Ámen.
Lendvai Sándor református lelkipásztor

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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amelyek a szeretet útjai. Erőt kapunk Tőle arra, hogy vigasztaljuk, lelkesítsük, bátorítsuk azt, aki valami módon magára maradt a gondjával. A kérdés csak az, van-e hitünk abban, hogy
megkapjuk ezt az erőt? Észre tudjuk-e venni, hogy sokkal jobb
helyzetben vagyunk, mint számos más körülöttünk élő ember,
vagy mondjuk a korábban élt családtagjaink, akik örültek volna a
mi helyzetünknek? Ha a válaszunk igen, már könnyebb felismerni a Lélek hívását, ajándékait elfogadni és mások javára kamatoztatni.
Mert eszközök vagyunk, mégpedig fontos eszközök. Erről jut eszembe példaként. A héten a hatodikosokkal egyetértésre
jutottunk abban, hogy a jeles dolgozatot nem a golyóstoll írta, hanem ők, de a toll nélkül a tudásuk nehezebben vált volna nyilvánvalóvá.
Jäger Tamás hitoktató

Szeretettel hívunk és várunk !
Ünnepeljük együtt Jézus Szíve ünnepén
templomunk búcsúját!

A Lélek eszközei
A katekizmus egy fontos kérdése: „Ki vezeti az Anyaszentegyházat?” Rendszeresen meg szoktam kérdezni a hittanosoktól, és
más alkalmakkor is: ez a gondolatébresztő kérdés sokszor érdekes beszélgetéseket eredményez. A kedves olvasó vajon mit válaszolna? A pápa!… vagy Jézus… talán inkább Istent mondanánk?
Nos, az Egyház válasza: „Az Egyházat a Szentlélek vezeti.” És valami elkezd derengeni: Igen! Sőt maga a Szentlélek
hozta létre! Mégpedig pünkösdkor. Egybegyűjtötte a zarándokokat az ismert világ minden tájáról, egy közösségbe hívta az Őt
meghalló embereket (erre az egybehívásra utal a görög eredetű
„eklészia” szó). Azóta pedig élteti és megszenteli azt.
A Szentlélek éltető tulajdonságára – az Újszövetségi tudásunkkal könnyebb ezt felfedezni – már a Teremtés könyvének
első oldalán fény derül: „Kezdetkor teremtette Isten az eget és a
földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket,
és Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” (Ter 1, 1), majd a továbbiakban: „Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából
és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.”
(Ter 2, 7)
Nem elég azonban életre hívni az embert, hanem vezetni
is kell: ez a szeretet parancsa.
Az Istent nem ismerő „deista” eltévelyedéssel szemben
mi azt valljuk, hogy Isten nem hagyta magára az embert, hanem
”újra és újra a segítségére siet, hogy aki keresi, megtalálja”. A
Szentlélek pedig, akit Jézus Krisztus elküldött, megszentel mindent, ahogy pünkösdkor is megszentelte az egybegyűjtött közösséget. A bezárkózó apostolokat is eltöltötte a Szentlélek, ezért
képessé váltak bátran megvallani Jézus Krisztust, és hirdetni
Evangéliumát.
Nos, mindez elhangzik a templomban és a hittanórán. De
mégis hogyan következik be mindez a mindennapokban?
A Szentlélek teszi mindazt, amit a jóra való lelkesítésnek
nevezünk – akár rajtunk keresztül. Bátorítás, jó tanács adása, Isten ismeretére való elvezetés, vigasztalás és megerősítés: mindmind a Szentlélek tevékenysége, mind-mind olyan cselekedetek,

Alkalmaink:
június 11-én pénteken 17.30 órakor
szentmise, szentségimádás,
június 13-án vasárnap 11 órakor
ünnepi szentmise,
elsőáldozás, szeretetvendégség.
Dr. Gulyás Lászlóné

Tisztelt Alcsútdobozi Lakosok!
A katolikus egyházközség elmúlt 30 évben június hónapban elhunyt tagjaiért június 16-án szerdán este fél hatkor lesz bemutatva szentmise. Az előző héten a pénteki templombúcsú miatt
elmarad a szerdai szentmise, ezért kivételesen nem a hónap második szerdáján lesz megtartva a halottainkért mondott mise.
Mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt imádkozzunk elhunyt
rokonokért, barátokért, ismerősökért!
1991.06.25. Borbíró Ferencné szül. Fábián Ágnes
1994.06.29. Nemes Jenőné szül. Bernáth Mária
1996.06.12. Kiss János
1996.06.24. Körmendi Ferencné szül. Dénesi Edit Mária
1997.06.24. Verbászi József
1999.06.08. Tóth Attila
2001.06.01. Ottling Jánosné szül. Dobozi Erzsébet
2003.06.05. Sátor Károlyné szül. Drezler Ágnes
2003.06.20. Kozma Andrásné szül. Szabó Mária
2003.06.23. Torma Józsefné szül. Tóth Mária
2007.06.11. Németh Béláné szül. Androvics Mária Piroska
2007.06.16. Varga Lajosné szül. Kihári Emma
2008.06.25. Szorg Lászlóné szül. Uhl Mária
2018.06.16. Jung Sándor
Dr. Cseh Kornél
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A Háromhárs Óvoda hírei
Gyereknapok a Háromhárs Óvodában
2021. május 25-26-27.

„Ez a nap legyen azé, akit a legjobban
szeretsz, a gyermekedé! Játssz és légy vele, érezze, hogy ma semmi sem számít,
semmi az égvilágon, csak ő! Semmi sincs,
ami pótolhatná a közös kalandot.”
Gyermeknap a kezdetekkor
Az ünnep eredetileg Törökországból indult, ahol először 1920. április 23-án ünnepelték a gyereknapot. Jóval később,
1954-ben az ENSZ megfogalmazott egy
javaslatot arra vonatkozóan, hogy a gyermeknap egyetemes ünnep legyen, ami
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mára
már világszerte tartják ezt az eseményt. A
Nemzetközi Gyermeknap június 1-ére
esik, de országonként eltérő, hogy mikor
tartják.
Magyarországon 2021-ben kerül
megrendezésre a 90. gyermeknap, hiszen
hazánkban 1931-óta ünnepeljük hivatalosan május utolsó vasárnapján.
Miért ünnepeljük a gyermeknapot?
A kezdeményezés célja megindító és szívhez szóló. A gyermeknap a világ gyermekeinek testvériségét és a gyermekek jó-
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létéért folytatott küzdelmet és törekvést
igyekszik hirdetni. Nem csoda, hogy több
ingyenes programmal kedveskedik minden város az ott lakó gyermekeknek, hiszen a törekvés célja, hogy minden gyermek érezze – függetlenül attól, hogy a
családja szerényebb körülmények között
él-e vagy sem –, hogy ez a nap csak róluk
szól: az ő vidám kacagásukról, jóízű mosolyukról, boldog, önfeledt arcukról.
Az idén május utolsó vasárnapja
30-ára esik. Mi a Háromhárs Óvodában a
hivatalos gyermeknap előtti héten több
napon keresztül különböző játékos, mozgásos tevékenykedtető és élmény-nyújtó
programokkal, akár színházi előadással
szoktuk felejthetetlenné tenni a kis lurkóknak a gyereknapot.
Ebben az évben nagy kirándulásokat nem teszünk a még mindig fennálló
pandémia helyzet miatt, viszont óvodán
belül igyekszünk minél több játékos tevékenységet, programot nyújtani a gyerekeknek, beleértve a palacsintázást és a kihagyhatatlan fagyizást is.
A három nap eseményei:
ź zenés torna az Óvoda sportudvarán
ź kreatív asztal: pillangó-karkötő, virág-gyűrű készítése papírból,

ź arcfestés három napon át,
ź buborékfújás, óriásbuborékok létrehozása,
ź sportversenyek, futóverseny, bicikliverseny, akadálypálya,
ź labdajátékok a sportpályán,
ź aszfaltrajz-verseny,
ź ovi-mozi, „Varázsceruza, Lolka és
Bolka”
ź fagylaltozás, Csepeli Árpád felajánlásából,
ź zenés-táncos nap az udvaron,
ź kreatív asztal: só-liszt gyurmából
mosolygó arc készítése,
ź palacsinta-sütés, evés,
ź lufi-hajtogatás,
ź fotózás, üdítőzés.
Május 28-án pénteken a gyermeknapi rendezvények után a nagycsoportosok előadják az óvoda gyermekeinek ünnepi műsorukat, majd ünnepi ebéddel és fotó-összeállítás megtekintésével búcsúznak az óvodától. A műsorról felvétel készül, melyet
feltöltünk az online csoportokba.
Fogadják szeretettel az első napokról készült fotóinkat!
Tóthné Tóth Gabriella és Óvári Zsoltné
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ÚJRA VÁRJA
AZ OLVASÓKAT AZ
ALCSÚTDOBOZI
KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁS:
Hétfő 16.00 - 18.00
Csütörtök 16.00 - 18.00
Szombat 9.00 - 10.00
Kedves Olvasók!
Tájékoztatom Önöket,
hogy telefonos jelzés alapján
továbbra is minden
érdeklődőnek házhoz viszem
az olvasnivalót!
A kívánt könyvek listájával
keressenek
a +36 70 948 1594 számon.
Üdvözlettel:
Bese Mihályné könyvtáros

Állatorvosi
ügyelet

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA
június 05-06. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900
06 22 254 505
június 12-13. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745
06 22 353 397
június 19-20. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256
június 26-27. Dr. Locker Lóránt
Csákvár, Rákóczi u. 35
+36 20-6615215
06 22 375 327
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06/70 370 3104
Hívható: 16 és 08 óra között,
hétvégén egész nap.

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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