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Egy csodálatos hangú, érzékeny művész, 
BOROSS CSILLA operaénekes volt a 
vendégünk az Alcsúti Kápolnaestek au-
gusztus 22-i előadásán, aki „hazajött” 
hozzánk, hiszen apai szülőága révén föl-
dink. Bevallása szerint neki gyermekko-
rában a zongora volt a játszótársa, amikor 
a többi gyerek labdázott, ő zongorázott. 
Az éneklés viszont a szerelem lett az éle-
tében, amit kezdetben nem is akart kibon-

ÁRIAEST AZ
ARBORÉTUMBAN



Alcsútdobozi hírek

3.

takoztatni, de aztán ez a szerelem annyira 
elhatalmasodott, hogy nem lehetett meg-
állítani, egy életre beleivódott a lelkébe. 
Boross Csillát a pályafutása során megta-
lálták a legismertebb szerepek, mint drá-
mai szoprán a világ leghíresebb operahá-
zaiban énekelt már. Sikereinek az egyik 
titka, hogy minden szerepébe mélyen be-
leéli magát. Ahogy mondja: „muszáj, 
hogy éljem a szerepet”, és úgy éli, olyan 

Szeptember második szerdáján, 8-án az elmúlt harminc évben, 
szeptember hónapban elhunytakért lesz bemutatva a szentmise, 
mely este fél hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus temp-
lomban. Hívjuk a rokonokat, ismerősöket, imádkozzunk együtt 
elhunyt szeretteikért.

1991.09.02. Tóth Jánosné szül. Varga Erzsébet
1992.09.01 Józsa Irma
1992.09.06. Pirger Mária
1992.09.22. Decsy János
1993.09.10. Süveges Ferenc
1993.09.11. Horváth Margit
1994.09.20. Firnicz Antalné szül Baranyi Katalin
1997.09.28. Bükkösi Albertné szül. Antal Anna
1999.09.03. Tóth Imre
1999.09.04. Nyúl Antal
2001.09.26. Kiss Sándor Zsigmond
2002.09.08. Gyökeres Antal
2007.09.15. Oroszi Csaba
2008.09.21. Kecsmár Zsolt
2009.09.15. Nagy Attila
2013.09.23. Cziczliper Jánosné szül. Mátyás Irma
2017.09.28. Parti János

Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényes-
kedjék nekik!

Alcsútdobozi Rk Egyházközség

pontosan, ahogy azt a szerzők megírták. 
Itt nálunk Verdi, Puccini, Giordano, Pon-
chielli operaszerzeményei, valamint De-
bussy, Fourré, Kodály, R. Strauss dalai 
csendültek fel előadásában. Produkciója 
világszínvonalú, játéka szenvedélyes, 
hangja varázslatos. Drámai hangjainak 
vagy lágyabb dallamainak megformálása 
egyformán lenyűgöző. Hangszeres part-
nere DÉNES ISTVÁN karmester, zon-

goraművész, zeneszerző, aki az áriák zon-
gorakísérete mellett Bachot játszott, és 
bemutatta a vadászok és az erdészek him-
nuszát. A koncert feledhetetlen, arboré-
tumbeli előadásaink egyik legnívósabb 
eseményeként marad meg bennem. A 
kápolnaest közönsége nevében hálásan 
köszönöm a kiemelkedő zenei élményt!

 
Tóth Erika

Boross Csilla operaénekesnő először mint zongoratanár, majd 
mint énekművész diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen. Mesterei Németh Judit, Keönch Boldizsár, Toko-
dy Ilona, Imre Gabriella, Ruth Falcon. 2003-tól a Magyar Ál-
lami Operaház rendszeres, világjáró vendégművésze.

2008-tól a Brnoi Janácek Opera tagja volt, ahonnan 
először a prágai színházak ünnepelt művésze lett, majd két év 
múlva először Olaszországban, majd az Egyesült Államok-
ban mutatkozott be, így elindítva nemzetközi karrierjét.

Gazdag repertoárja felöleli a lírico spinto, a drámai és a 
drámai koloratúr szerepkört, a barokktól napjainkig. Ikonikus 
szerepe Verdi Nabuccojának Abigélje, mellyel 2011-ben tört 
be a nemzetközi köztudatba, a világ zenei életébe.

Dolgozott a világ vezető karmestereivel, úgymint: Ric-
cardo Muti, Marco Armiliato, Daniel Oren, Nicola Luisotti, 
Philippe Auguine, Edo de Waart, Donato Renzetti, Paolo Ar-
rivabeni, Lü Jia, Marco Guidarini, Roberto Rizzi Brignoli, 
John Fiore, Jader Binjamini, Will Humburg, Ascher Fisch, 
Tomaš Hanus, Tomaš Netopil, Robert Tuohy.

A világ vezető rendezői állították színre – David Pount-

Curriculum vitae Boross Csilla
ney, Franco Zeffirelli, Giancarlo Cobelli, Lorena Maza, Jean-
Paul Scarpitta,Yoshi Oida, Thaddeus Strassberger, Bernard 
Uzan, Chiara Muti, Werner Herzog , La Fura dels Baus, Ralf 
Långbacka, Henning Brockhaus, Roland Aeschlimann, Hugo 
de Ana, Frédéric Bélier-Garcia, Federico Grazzini, Arnaud 
Bernard, Sergio Morabito, Tomas Pilař, Jiří Nekvasil –, és vett 
részt főszereplőként produkcióikban.

Nyári fesztiválok rendszeres résztvevője: Roma Ca-
racalla, Savonlinnan Oopperajuhlat, Festival Castell del Pe-
ralada (Teatro del Liceu), Smetanova Litomyšl, Plzeň Ope-
rafestival, Operalia Banská Bystrica, Loketské Kulturní Léto.

Boross Csilla pályája kezdetén állandó közreműkö-
dője volt oratórium-, és áriaesteknek. Mindemellett fontos-
nak tartotta és tartja a mai napig a kortárs zene ápolását, így 
több hazai kortárs mű szakavatott bemutatója, tolmácsolója. 

Díjai:
2010. Cena Thalie, Praha - Thalia-díj, Prága
2010. Diva 2009, Brno – Díva-díj, Brno
2014. Green Room Award 2013, Melbourne
2016. Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, Budapest

Tisztelt Alcsútdobozi Lakosok!
ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Tóth Ferencné sz. Ábel Annát
92. születésnapja alkalmából

Amler Ferencné sz. Berta Annát
90. születésnapja alkalmából

Papp Ferencet 
84. születésnapja alkalmából

Szabó János Gábort
84. születésnapja alkalmából

Vörös Jánost
84. születésnapja alkalmából 

Simorádi Jánost
84. születésnapja alkalmából

Palángi Gézáné sz. Kohus Rozáliát
84. születésnapja alkalmából
Tóth Pálné sz. Csadó Ilonát
81. születésnapja alkalmából         

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!
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Tisztelt Ünneplő Közönség!

1938. augusztus 18-án Székesfehérváron hozta meg az Ország-
gyűlés azt a törvényt (1938. XXIV.), amelynek 1. §-a „Szent Ist-
ván emlékét, a nemzet háláját, hódolatát” törvénybe iktatta, és 
augusztus 20-át nemzeti ünneppé nyilvánította.

Ki volt Szent István? A magyar történelem meghatározó 
személyisége, általa lett országunk az európai hazában szakrális - 
kulturális, katonai - politikai tényező. 

István gazdag vezéri-vezetői örökséggel rendelkezett.  A 
X. században Bizánc és Róma eltérő egyházpolitikája egyidejű-
leg volt jelen Magyarországon, de már apja, Géza fejedelem és 
nagyapja, Taksony fejedelem is kapcsolatot épített a római pápá-
val, és a keresztény kultúrát terjesztette.  

István egyértelműen a latin kultúra mellett tett támogató 
elkötelezettséget, így a római kereszténység gyökeret verhetett 
Magyarországon. 

Európában alig találunk még egy olyan királyt, aki annyi-
ra meghatározza népe történelmét, mint a mi Istvánunk. A szent-
ként tisztelt király arcképét és tetteit őrzik népmondák, egyházi 
énekek, írott források.

A törvényhozó, törvénykező István király legfőbb jellem-
zője, hogy erős politikai és katonai elkötelezettsége közepette is, 
hű maradt olyan erkölcsi követelményekhez, mint a hagyomány-
tisztelet, a tudás, a tapasztalat szerepének elismerése, az igazsá-
gos ítélkezés, és a türelem gyakorlása. 

Fiához írt intelmei máig is értékes és érvényes tanítások: 
bölcs, szilárd államvezetés, mély érzékenység az emberek prob-
lémája és gondja iránt, felelősség az egész országért és a magyar-
ságért minden helyzetben. 

Szent István öröksége azt jelenti, hogy magyarság, ke-
reszténység és európaiság elválaszthatatlanok egymástól, s eb-
ben gyökeredzik a mi egész szellemiségünk és kultúránk.

Kedves Vendégeink! Szomorú tapasztalat, hogy a Krisz-
tus-központú emberkép egyre jobban eltűnőben van, és helyette 
egy liberális, Isten nélküli emberkép hatalmasodik el környeze-
tünkben. Ez rendkívül fájdalmas, hiszen az öt földrész közül Eu-
rópa az egyetlen, amely keresztény értékrendre épült. 

A Krisztus-központú emberkép azt jelenti: Isten és ember 
története közös. Az Úr úgy gondolta el, hogy mi hozzá tartozunk, 
rá figyelünk, s ez határozza meg a vele való és az egymással való 
kapcsolatunkat.

Ma azonban egy emberközpontú emberkép kezd uralkod-
ni Európa nagy részén: Istennek semmi köze nincs életünkhöz, 
nincs beleszólása az életünkbe. 

A világ isten-ellenessége alapvetően az önzéséből fakad. 

Nagyon nagy baj, ha az ember nem az isteni törvényekhez köti 
magát, hanem ő maga szabja magának a törvényt, mert akkor ön-
törvényű lesz. És ha erre az autonóm voltára még büszke is, vég-
képp elveszíti a tájékozódó képességét. Az iránytű kiesik az em-
ber kezéből és előbb vagy utóbb tévútra kerül.

Nagy történelmi lépésnek tekintették egykor az egyház és 
az állam szétválasztását, de az egyház mára szinte tekintélyét 
vesztette, ugyanakkor az állam kényszerpályára került, gyakran 
kiszolgálójává válik az emberek önös érdekeinek. A mostani 
helyzetben a keresztény gyökerekhez való visszatérés jelentheti 
a jövő érdekében tett történelmi lépést. 

Minket magyarokat Szent István öröksége is erre kötelez, 
aki Isten előtt vállalt felelősséget a nemzetéért. 1038. augusztus 
15-én, Mária mennybevételének napján Szent István az örökké-
valóságnak szóló döntést hozott: országát a Szűzanya oltalmába 
ajánlotta.

1930-ban a piarista paptanár, a költő Sík Sándor István ki-
rály címmel írt drámájában ezt a felajánlást, a magyar koronának 
az oltárra helyezését, így mutatja be: „Itt állok, Uram, életem 
romjain. Meztelenül, mint a koldus. Úttalanabbul, mint egy elté-
vedt gyermek az éjtszakában. Mindennek vége. Most már nincs 
semmi más… Csak az Isten … Nincsen, aki szeresse őket. Nin-
csen, aki védje őket! Csak az Isten, csak az Isten!… Hallgass rám, 
Isten! Én a Te kezedbe adom az országot. Ez az ország mától a Te 
országod. Meglátom, összetöröd-e azt, ami a tied.

Magyarok! Királyt koronázok. Nem mának, nem holnap-
nak. Az örökkévalóságnak. Aki a tietek mindörökre. És ti az övéi 
mindörökre. Ezentúl két országban uralkodik: Magyarország-
ban és Mennyországban.”

Tisztelt Ünneplők! Mire int Bennünket a Szent Istváni 
példa? Arra, hogy a magyar állam képes legyen szolgálni és meg-
védeni a nemzetet. Arra, hogy a gazdaság az értékteremtő mun-
kára épüljön. Arra, hogy megerősödjön a magyar azonosságtu-
dat. Arra, hogy élő maradjon a nemzeti összetartozás. Arra, hogy 
a mindennapok része maradjon a keresztény kultúra. 

Addig, amíg ez a kultúra működik, és körülvesz bennün-
ket, szinte észre sem vesszük. Akkor tűnik fel, ha meggyengül. 

A világban vannak erőcsoportok, amelyek elég erősnek 
érzik magukat arra, hogy alárendeljék saját érdekeiknek Európát. 

Az európai erőforrásokért politikai küzdelem folyik. En-
nek a háborúnak ideológiai eszközei vannak, amely többek kö-
zött az emberek nemi, családi, vallási és nemzeti azonosságtuda-
tának gyengítésére irányul.

Bármilyen törekvések, vagy trendek próbálnak más szí-
neket hozni közénk, nekünk nem szabad hagynunk, hogy meg-
változtassanak bennünket, és felszámolják az európai civilizáció 
rendjét!

Kedves Ünneplők! „Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja 
lesz” - Szent István király Imre herceghez írott intelmei közül ezt 
az útmutatást választottuk 2021. évi ünnepségsorozatunk meghí-
vójának mottójául.

Valóban Szent István volt és ő marad a magyar nemze-
dékek emlékezetében az a „bölcs ember”, aki meghallotta az Is-
teni Bölcsesség szavait, és nemcsak meghallgatta, de meg is va-
lósította azokat. Felismerte, hogy a kereszténység felvétele az 
igazi útja a túlélésnek, hogy a keresztény értékek tudnak szilárd 
alapot teremteni.

A bölcs István király igazi sziklára építette országának há-
zát. Az Úr Krisztust választotta, Őt követte, azt az egyetlen szi-
lárd sziklát, amelyre maradandóan lehet építeni.

Aki Krisztusra tekintve él, az Isten Országának a világban 
való építésén fáradozik. Ez István szellemi végrendelete, a nem-
zet atyjának a bölcsessége, amit nagy örökségül hagyott ránk.

Fogadjuk el, őrizzük meg, éljük ezt az örökséget a magyar 
mindennapokban!

Tóth Erika

Szent István Napi Megemlékezés
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Tisztelt Közönség! Kedves Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, 
hogy az Alcsútdobozi Falunapok 2021. évi rendezvényein belül, 
a Helyi Alkotók Kiállításán bemutassam önöknek Szegediné 
Zentai Hajnalkát!

A háromgyermekes édesanya születésétől fogva itt él Al-
csútdobozon. Nap mint nap találkozhatunk vele az utcán, az óvo-
dánál és az iskolánál. Itt élnek közöttünk férjével és három gyer-
mekével. Nagy hűhót nem csapnak maguk körül. Nem is gondol-
nánk róla, hogy milyen különleges képesség birtokosa lett, mely-
nek következtében megkapó alkotások kerültek ki keze alól.  
Amikor a Falunapokra készülve Petrovitsné Vörös Mariannától 
tudomást szereztünk róla, illetve láttuk a képeit, arra gondoltunk, 
igazán érdemes arra, hogy a Helyi Alkotók Kiállításán a nagykö-
zönségnek is bemutassuk a képeit. Minden két évvel ezelőtt kez-
dődött, amikor Bicskén indult egy jobb agyféltekés rajzolási kur-
zus, melyre születésnapja alkalmából jutott el.

Kedves Közönség! Mi is ez a rajzolási technika? Talán so-
kan nem hallottak még róla bővebben. A jobb agyféltekés rajzo-
lás Betty Edwards, Los Angeles-i középiskolai rajztanárnő által 
kidolgozott rajzoktatási módszer, amely gyakorlatba ülteti az 
agykutatás rajzolással kapcsolatos eredményeit. Az egyszerű 
gyakorlatok segítségével egy ötnapos tanfolyam eredményeként 
a rajzkészségben ugrásszerű fejlődés áll be. Ennek biológiai hát-
tere, hogy a verbális elemző gondolkodás helye zömmel a domi-
náns bal agyfélteke, míg a vizuális, észlelő gondolkodás a jobb 
agyféltekéhez kötődik. A módszer egy mentális váltást tanít a két 
agyfélteke között – tehát a szokásosan rögzült gondolkodás, lá-
tásmód helyett új stratégiákra és megoldásokra való áttérést tesz 
lehetővé –, előtérbe helyezve a jobb agyfélteke előítélet-mentes, 
vizuális, globális észlelési működésmódját. A gyakorlatok néme-
lyikét lehet furcsának nevezni, de mind egyszerű és nem igényel 
rajztudást, tehetséget. A feladatok végigveszik a rajzolás öt alap-
készségét: a szélek, terek, viszonyok, a fény-árnyék és a teljesség 
észlelését. A módszernek nem célja az egyéni stílus kialakítása, a 
látvány utáni realisztikus rajzolás elsajátítása a cél. A művészi 
rajzoláshoz még más készségekre is szükség van, pl. a képzelet-
ből, emlékezetből rajzolás, egyéni stílus és mondanivaló.

Mindig szerettem rajzolni – mondta Hajni – viszont port-
rét nem, és most a jobb agyféltekés rajzolásnak köszönhetően 
már többféle technikával is kipróbálhattam. Először a grafit-
rajzzal ismerkedtem meg, majd a pasztellkréta-, pasztellceru-
zarajz következett az inverz technikával, és most az akrilfestés-
nél tartok a tanulásban.

Mit éreztél az első sikerélményednél? –  kérdeztem tőle.
Még többet akartam tudni. Most, hogy az akrilnál tartok, 

türelmetlen vagyok: azt érzem, hogy: még- még- még!
Azóta Hajni továbblépett és a Waldor Art Alternatív Rajz 

és Festőiskola online-tanfolyamainak aktív résztvevője, ahol 
biztosítják a résztvevők számára az örökös hozzáférést, korlátlan 

ismétlést-gyakorlást, a saját tempóban haladást, stúdió minőségű 
felvételeket, egy alkotó közösséghez tartozást, ahol visszacsato-
lást, bátorítást kapnak és bátran kérdezhetnek.

Hogy mit jelent számára a jobb agyféltekés rajzolás és 
festés technikájának elsajátítása és folyamatos fejlesztése?

Leülök és megszűnik körülöttem a világ. Úgy érzem, mint-
ha átlépnék egy másik dimenzióba.

Arra a kérdésre, hogy van-e további célja? – így válaszolt.
Ez a technika és az általa megszerzett tudás megérintett. 

Megtapasztaltam, hogy képes vagyok megvalósítani azt, amiről 
eddig úgy gondoltam, hogy lehetetlen. Tovább akarok fejlődni, 
szeretnék egy saját stílust elérni és megtalálni önmagam a raj-
zolás-festésben.

Kedves Hajni! Kívánom, hogy még sok-sok alkotás okoz-
zon Neked sikerélményt, és folyamatos fejlődésed záróakkord-
jaként találd meg kifejezési stílusodat, végső soron önmagadat!

Kedves Közönség! Szemlélődjenek, fedezzék fel az alko-
tásokban a szépséget, vagy az érdekes technikákat, kifejezésmó-
dokat! Önökre bízom!

T. Tóth Gabriella

Acsútdobozi Falunapok, 2021. 08. 20. Kiállításmegnyitó
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Tóth Erika polgármester asszonnyal, Mészáros László polgár-
mester úrral és Molnár Istvánnal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Fejér megyei igazgatójával a két település teljes átkelési szaka-
szának átépítéséről adtunk tájékoztatást a sajtó képviselőinek. 

Az útszakasz a Kiemelt Társadalmi Igények Program ke-
retében, a következő 120 napban, az Alcsúti Arborétumtól egé-
szen az Akadémiáig, mintegy 5,3 km hosszan fog megújulni. 

Büszkén mondhatom el, hogy 2020-ban és '21-ben a Pan-
nónia Szívében és a Velencei-tó térségében soha nem látott útfel-
újítási program valósul meg, választókerületünkben ez összes-
ségében 11 milliárd forintnyi beruházást jelent.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő

A 811 JELŰ ÚT IS MEGÚJUL

A KÖZSÉGÜNK SZÉP PORTÁJA 2021. környezetszépítési 
akció értékelése során kiemelkedő pontszámot kapott és „Elis-
merő tábla” kihelyezésével jutalmazott ingatlanok:

1. Bán Lajosné Béke u.12.
2. Horváth Gyula és családja Szabadság u.243.
3. Hulman Jenő és családja Szabadság u. 142/1.
4. Komáromi Nándorné és családja Szabadság u.140/A.
5. Nitti Tamás és családja Szabadság u. 51.

ALCSÚTDOBOZ LEGSZEBB
PORTÁI 2021-BEN

A környezetszépítési akció értékelése során a kapott pontszámok 
alapján „Oklevél” minősítéssel jutalmazott ingatlanok:

1.  Bárányos Gábor és családja Szabadság u.159/B.
2.  Buzár Ferenc és családja Szabadság u.1/20.
3.  Győrfy András és családja József A. u. 45.

4.  Hollósi Lajosné Szabadság u. 87.
5.  Hollósi László és családja Szabadság u.22.
6.  Hornyák Rudolf és családja Szabadság u. 1/23.
7.  Magosi Monika és családja Dózsa Gy.u.5.
8.  Tóth László és családja Szabadság u.213.

1. Bán Lajosné Béke u.12.

2. Horváth Gyula és családja Szabadság u.243.

3. Hulman Jenő és családja Szabadság u. 142/1.

4. Komáromi Nándorné és családja Szabadság u.140/A.

5. Nitti Tamás és családja Szabadság u. 51.
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Őszinte megrendülést éreztem, amikor Mihály főherceg úr jelez-
te a szomorú hírt, hogy Habsburg Lotharingiai Kynga főherceg 
asszony elhunyt. Igaz, hogy az utóbbi időben keveset hallottunk 
róla, de korábban sokat járt ő itt nálunk, kialakult egy kötődés 
köztünk. Beszélt a régi időkről, a család szép és nehéz napjairól 
is. Jó ideje már, hogy Magyarországon, Keszthelyen élt. Ide pos-
táztuk számára az Alcsútdobozi Híreket, meghívókat, fotókat. 
Közel egy éve került egy német szanatóriumba, onnan vette ma-
gához a Teremtő. Lánya Monica, most augusztus 21-én rendezte 
meg a temetési szertartást, gyászmisével a katolikus templom-
ban. A ceremónián a szűkebb család, barátok, ismerősök, tisz-
telők vettek részt. Gergely atya a gyász szertartás szerint méltón 
búcsúztatta, a család képviseletében leánya köszönt el tőle. Falu-
közösségünk is tisztelettel búcsúzik Öntől Kynga asszony, mi 
sem felejtjük el soha!

Tóth Erika polgármester

Ismét megnyílt a Habsburg sírbolt
Kynga von Habsburg-Lotharingen
1938.08.27. Budapest
2020.11.23. Eggenfelden
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ALCSÚTDOBOZI
SZÜRETI FELVONULÁS

Falunk régi népszokását 
néptáncos bemutatóval, felvonulással

elevenítjük fel a szüreti időszak alkalmából.

 Iskolás gyermekeink és fiataljaink 
Keindl Zoltánné felkészítésével próbálnak a 

bemutatóra, mely

2021. SZEPTEMBER 25-ÉN
SZOMBATON 14 ÓRAKOR 

A FALUKÖZPONTBAN NYITÓTÁNCCAL

veszi kezdetét, majd lovas, hintós, vontatójárműves 
felvonulással folytatódik a falu több pontján.

Bízunk benne, hogy sokan megnézik
és végigkísérik a menetet!

NYELVTANÍTÁS

Magántanár angol nyelvből tanítást vállal – egyéni vagy két fős 
csoportokban –, általános iskolás gyerekeknek negyedik osztálytól, 

középiskolás diákoknak érettségi vizsgára és középfokú
nyelvvizsgára felkészítést. 

Ha korrepetálást szeretnél, vagy gyakorló órát,
vagy többet használni és beszélni az angol nyelvet,

szeretettel várlak Alcsútdobozon.                                                

Telefon: 20/4767762

ÓVODA- ÉS 
ISKOLAKEZDÉSI 

TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁS 

ALCSÚTDOBOZON

Alcsútdoboz Település Önkormányzat
az éves szociális segélykeret

összegének figyelembevételével,
évi egyszeri alkalommal, óvoda- és 

iskolakezdési támogatást nyújt a család 
jövedelmi viszonyaitól függetlenül az 

óvodai, az általános iskolai,
a középfokú képzésben részesülő, 

alcsútdobozi lakcímmel rendelkező 
gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási

és iskoláztatási költségeihez.

A támogatás mértéke:
- óvodás gyermekek esetében

5.000,-Ft.
- általános iskolai tanulók esetében 

10.000,-Ft.
- gimnáziumban, hatosztályos 

gimnáziumban, szakközépiskolában, 
szakiskolában, technikumban tanulók 

esetében 15.000,-Ft.

A támogatás iránti igényt minden év 
augusztus 21. – szeptember 30.

között lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatalban elérhető 

formanyomtatványon,
az abban szereplő mellékletek 

csatolásával. A benyújtási határidő 
elmulasztása jogvesztő.

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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1 Péter 2, 1-5: Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnok-
ságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, 2 mint 
újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy 
azon növekedjetek az üdvösségre; 3 mivel megízleltétek, hogy 
jóságos az Úr. 4 Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az 
emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt „ki-
választott és drága”; 5 ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel 
lelki házzá, szent papsággá.

Kedves Olvasó Testvérem! Ha azt gondolod, hogy Isten jobban 
szeretne, ha a hited erősebb lenne, akkor nagyon tévedsz. Ha azt 
gondolod, hogy szeretete mélyebb lenne, ha gondolataid és tette-
id jobbak volnának, akkor megint csak tévedsz. Ne téveszd össze 
Isten szeretetét az emberi szeretettel! Az emberek szeretete a tel-
jesítményed arányában növekszik, és csökken, ha hibákat kö-
vetsz el. Isten szeretete nem ilyen, Ő úgy szeret, ahogyan vagy, de 
nem fog meghagyni olyannak, amilyen vagy. Mert azt akarja, 
hogy fejlődj! Azt akarja, hogy éljenek a kövek! 

A felolvasott igeszakaszban ezért három üzenetet kívá-
nok röviden bemutatni: 1. Az ige élethordozó; 2. Az ember Isten-
hordozó; 3. Isten emberhordozó.

1.  Az Isten igéje hordozza az életet. Amikor Péter megírta 
ezt a levelet, akkor a gyülekezetek szétszéledtek. Üldözték őket, 
a gyülekezet vezetői életüket vesztették, és ez arra sarkallta őket, 
hogy tegyék fel a kérdést: hogyan maradnak életben, és hogyan 
őrzik meg örök életüket. Joggal kérdezhették: Így szeret az Isten? 
Péter pedig az eltántorodó embert bátorságra inti. Az ember ne-
hézségben lefagy, ledermed, megbénul. Fokozza magában a te-
hetetlenség állapotát. Úgy érzi sarokba szorítják, és nincs menek-
vés. Az apostol pedig rámutat arra, hogy ez nem így van. Egy-
szerűen csak arról van szó, hogy növekedni kell. Következő fo-
kozatba kellene kapcsolni. Nevén nevezi az apostol: vessetek le 
minden gonoszságot, álnokságot, képmutatást, irigységet, rágal-
mazást. A képmutatás kilóg a többi közül. Arra gondol, hogy ne 
állj le a hitben! Ne akarj kényelemből, lustaságból megállva a 
régi életedet választani, mert abból hiányzik az Isten, Jézus. Isten 
az igéjével alkotta a világot és az embert is. Ezt az igét rád bízza. 
Ezt az igét, amellyel az Isten hegyeket rakott odébb, és életet le-
helt száraz csontokba, belénk, beléd! Ez az ige, az örök élet be-
széde. Na ez, a tiéd lehet! Kérjetek és adatik! Számtalan helyen 
keressük gondjainkra a választ, de a biztos helyen is? Eljutunk-e 
az imádságig? Sőt, imádságtól eljutunk-e Isten igéjéig? Az örök 
élet beszéde az enyém. Félelmetes kimondani. Az örök élet be-
széde a tiéd. Mihez kezdesz vele? Neked, akinek nincsen, vagy 
nem volt életed, azt üzeni Jézus, hogy nálam van. Kéred? A 
hamisítatlan lelki tejre vágyik az újjászületett ember csecsemő 
élete. Mégis mennyi minden mással szennyezük azt be? A sport-
ban az edzés 70%-a a helyes étkezés. Mert van, ami táplál, és van, 
ami szenny, és elveszi az energiát, és gátolja a helyes táplálko-
zást. És mi mivel táplálkozunk szellemileg? Isten igéje mennyi 
időt kap életünkben, és mellette mennyi mással foglalkozunk? 
Ami természetes, kivéve, ha szenny. A szenny mindig bepiszkítja 
a tiszta ruhát. Keresztyénként tudatosan kell szelektálni, mivel 
tápláljuk vagy mérgezzük magunkat. Ez kiterjed a televíziómű-
sorok válogatásától a negatív gondolatokig mindenre. Táplálod 
hitedet, vagy mérgezed? Vágyakozzatok! Egészséges lelki ét-
vágyra van szüksége annak, aki növekedni akar. Aki pedig felnő, 
nemcsak eszik, hanem etet is másokat. 

2. Itt érkezünk el igénk második üzenetéig: Az ember Istenhor-
dozó. Azt írja az ige: 4 Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz. A kő az 
alap, a szilárdság, amelyre lehet építeni. A biblia a gyülekezetet, 
és az ember hitét is templomnak nevezi. Isten lelki temploma 
vagy. Ez valami csodálatos! Ebben való növekedésre int az apos-
tol. A növekedés két feltétele: a bűnök levetkőzése (szennyes 
levetkőzése), és a táplálkozás. Az olvasók megtapasztalhatták, 
milyen jó és miben jó az Úr: újjászül, megtérít, szent életre hív, és 
abban növekedést biztosító igét ad. Rá kell épülnünk Krisztusra! 
Az ember úgy születik és van a világon, hogy nincs benne belső 
ember. A belső ember Jézus. Az ember teremtése nem azért volt 
érdekes az angyalok számára, mert van egy újabb állat, teremt-
mény, hanem azért, mert Isten, Jézus volt az emberben. Az Isten 
egy olyan teremtményt kívánt megalkotni, téged, akibe belete-
remti magát. Azaz benned lakozik. És aztán jött a bűneset… 
Mennyire kiábrándító úgy a világra jönni, hogy az ember alapból 
nem tudja, kitől van, honnan származik és milyen célra. Az em-
berben a belső embert teremteni kell, újjáteremteni. Ez az újjá-
született és megszentelődött ember. Ez az, amit visszakaptunk, 
amikor azt valljuk: Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő az 
élő kő. Csodálatos belegondolni abba, hogy ha egyedül én éltem 
volna az egész világon is… Jézus egyedül énértem eljött volna, 
és megfeszült volna a kereszten, hogy még az én bűneimet is 
egyedül kifizesse. Ilyen Urunk van. És ez az Úr kíván bennünk 
lakni. 

3.  Mert igénk 3. üzenete: Isten emberhordozó. Igen Ő az 
élő kő. Ő nem azért van, hogy utána, miután megtértünk, ma-
gunkra hagyjon bennünket. Szó sincs róla! Olyan szilárd alap Ő, 
amely nemcsak kő, hanem élő. Azaz táplál. Táplálja azt, aki rá-
épül! Nem arról van szó tehát, hogy megtérésünktől kezdve el-
várja Jézus, hogy mindenki már olyan legyen, mint Ő. Azt várja 
el, hogy ráépülj, és belőle meríts, azaz, legyen Ő a forrásod! 
Ugyanakkor az élő kövekből templomok épülnek! Ez a templom 
a te életed! Hogy állsz most a testedben lévő Szentlélek temp-
lomával? Omladozik? Restaurálásra szorul? Akkor mindig térj 
vissza az alaphoz, az élő kőhöz, Jézus Krisztushoz! A naponkénti 
imádság és igeolvasás nem vallásos szokás, hanem éltető élet. 
Táplál bennünket minden áron az emberhordozó Isten: imádsá-
gon át, igéjén keresztül, egymás hite által is. Mert csak akkor lesz 
élő kövekből épült Imádság templom a gyülekezet, ha annak tag-
jai felépítik magukban a Lélek templomát. Itt kezdődik el, ben-
nem, belül. Kívülről nem lehet gyülekezetet építeni. Aki kívülről 
próbál gyülekezetet építeni, az csak oldalra hányja a köveket. Ha 
egy gyülekezet nem imádkozó közösség, akkor nem számít, mi-
lyen jól prédikál a lelkész, milyen szépen énekel a kórus, vagy 
milyen gyönyörű az épület. Ahhoz, hogy egy gyülekezet sikeres 
legyen, nem szabad elfeledkezniük arról, hogy Jézus azt mondta: 
„az én házam imádság háza legyen”. A Krisztushoz intézett 
imádság nem másodlagos, hanem elsődleges. Nem utolsó ments-
vár, hanem első védelmi vonal.

Szeretett testvérem! Ha Istennek lenne hűtőszekrénye, a 
fényképed rajta lenne. Ha lenne pénztárcája, a fotód benne lenne. 
Hiszen minden tavasszal virágokat küld neked és egy napfel-
keltét minden reggel. Ha bármikor beszélni akarsz vele, Ő rád fi-
gyel. A világegyetem bármelyik részét választhatta volna lakhe-
lyéül, és Ő a szívedet választotta. Na és a karácsonyi ajándékod, 
egyenesen Betlehemből? Kedves Testvérem, be kell látnod: tel-
jesen odavan érted! Érted?

Lendvai Sándor
református lelkipásztor

ÉLJENEK A KÖVEK!

Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!



Alcsútdobozi hírek

11.

Itt van az ősz, itt van újra….. kinyitott az iskola!
Szeretettel köszöntöm az Alcsútdobozi Hírek olvasóit a 2021/22-
es tanév elején és engedjék meg, hogy egy kis helyzetelemzést 
vázoljak Önök elé. 

Tanulói létszám alakulása

Büszkén mondhatom, hogy évről évre növekszik a tanulói lét-
számunk. Az elmúlt 4 év viszonylatában így alakult: 

2017/18. tanév vége 99 fő
2018/19. tanév vége 105 fő
2019/20. tanév vége  119 fő
2020/21. tanév vége 133 fő
2021/22. tanév eleje 138 fő

A 138 beiratkozott tanulóból 32 fő bejáró, akik Bicskéről, Óba-
rokról, Felcsútról, Vértesacsáról, Tabajdról és Válból járnak is-
kolánkba. 

Nagy öröm számunkra, hogy ebben a tanévben is 23 kis-
diák kezdi el tanulmányait az első évfolyamon. 

Szakos ellátottság

Bizonyára Önök is hallják, olvassák, hogy sok pedagógus hiány-
zik az oktatási rendszerből és a nyugdíjba vonuló tanárokat rend-
kívül nehéz pótolni. A nyár a mi iskolánkban is hozott váratlan 
helyzeteket, melyeket augusztus közepére sikerült megoldani, 
így boldogan írom le, hogy alsó tagozaton 100 %-os a szakos el-
látottságunk, az 5-6. évfolyamamon 98%-os a 7-8. évfolyamon 
95 %-os. Bizakodó vagyok és remélem, mire Önök ezeket a soro-
kat olvassák ezt a pár órát is meg tudom oldani szakos kollégával. 

Négy új pedagógus érkezett iskolánkba, engedjék meg, 
hogy néhány mondatban bemutassam őket. Az első évfolyam ta-
nító nénije Libényi Petra lesz, aki a győri egyetem tanítóképző 
karán szerezte diplomáját magyar nyelv és irodalom műveltség-
területtel és nem ismeretlen számára iskolánk, mert számos ren-
dezvényünkön vett már részt az elmúlt években. Petra tele van 
energiával, kedves, mosolygós tanító néni, örülünk, hogy a mi 
iskolánkba adta be pályázatát. Bicskéről fog hozzánk naponta 
utazni. 

Új kolléga iskolánkban Pats Péterné Mónika néni, aki a 
BTM-s és SNI-s gyerekek fejlesztést végzi. Ez nagy előrelépés, 
hiszen a tavalyi évben csak utazópedagógussal tudtuk ezt a fel-
adatot ellátni. Mónikát sem kellett bemutatni a helyi munkatár-

saknak, hiszen Monostori Mónikát mindenki ismeri, nekem volt 
szerencsém a gyermekeit is tanítani táncolni. Mónika Felcsútról 
jön. Új kolléga Krúdy Péter tanár úr, akinek bemutatkozni szin-
tén nem kellett, Vál-völgye elismert mesterpedagógusáról beszé-
lünk, testnevelés-biológia szakos kollégaként köznevelési szak-
értőként érkezik iskolánkba és az ötödik osztályosok osztályfő-
nöke lesz. Péter Válból utazik hozzánk.

Biró Nikolett szintén Válból érkezik, ő a negyedik új kol-
léga, aki vizuális kultúra szakos tanárként szerezte a diplomáját, 
iskolánkban a felső tagozatos rajz és vizuális nevelés tantárgya-
kat oktatja, tart két órában rajzszakkört és vezeti a tanulószoba 
csoportját. Nikolett fiatal, bájos, mindig mosolygós tanárnő, tele 
ötletekkel, lelkesedéssel.

A nevelőtestületünk 11 teljes munkaidős, három részfog-
lalkoztatott és három óraadó kollégával kezdi meg a tanévet, 
akikről bővebben olvashatnak a www.alcsutdoboziiskola.hu ol-
dalon.  A technikai személyzetnél változás nem történt. 

Programsorozatok, délutáni foglalkoztatók, együttműködések

Az éves munkatervünk elfogadást követően szintén felkerül az 
iskola honlapjára, mely az oktató-nevelő munka szervezésén túl 
számos projektnapot, kulturális programot, tanulmányi- és sport-
versenyt tartalmaz. Ebben olvashatók a szünetek pontos dátu-
mai, melyre szeretném felhívni a figyelmet, mert mi eltérünk a 
tanév rendjétől. A 2021/22-es tanévben indítunk bábszakkört, 
rajzszakkört, kölyökatlétikát, sportkört, angol szakkört, olvasó-
kört, felvételi előkészítőket és kompetenciamérésre felkészítő 
foglalkozásokat. Továbbra is együttműködünk a Bicskei Prelú-
dium Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel és kihelyezett 
tagozatként helyet biztosítunk a zeneoktatásnak. 

Kedves Olvasó! Az alcsútdobozi iskola rendkívül jó 
adottságokkal kezdi meg az idei tanévet, kérem, támogassák 
Önök is minden lehetséges módon ezt a kis közösséget. Becsül-
jük meg pedagógusainkat, akik szívesen utaznak több kilométert 
azért, hogy itt, a mi falunkban taníthassanak. 

A kedves diákjainknak mit is kívánhatnék Boldog Iskola 
vezetőjeként? Azt, hogy jókedvűen érkezzenek reggelente a su-
liba és boldogan induljanak haza tanítás után. A szülőknek sok 
türelmet kívánok, a kollégáimnak pedig gyerekkacajban gazdag, 
élményekkel teli, sikeres, új tanévet! 

Keindl Zoltánné
intézményvezető



Alcsútdobozi hírek
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      szeptember 04-05. Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.

+36 20 94 11 900
06 22 254 505

szeptember 11-12.  Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+36 20 44 56 256

szeptember 18-19.  Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

+36 20 66 15 215
06 22 375 327

szeptember 25-26.  Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.

+36 70 21 73 745
06 22 353 397                 
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HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

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

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 
Hívható: 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.

A mentő hívószám: 104

2021. augusztus 7-én szombaton az Al-
csúti Református Gyülekezet családi na-
pot tartott a templomkertben. Az alkalom 
szervezője Szecsődi Tima Zsuzsanna 
közösségszervezőnk volt, akinek hálásan 
köszönjük munkáját! A családi nap igéje 
volt: „Ez az a nap, amelyet az Úr ren-
delt!” Az alkalom megszólította a felnőt-
teket és a gyerekeket is. Áhítattal kezd-
tünk és zártunk a templomban, bizony-
ságtevőket hallhattunk, akik beszámoltak 
drogfogyasztó múltjukról, bűneikről és 
megtérésükről, majd együtt énekeltünk és 
gitároztunk. Dr. Csőke Andrea írónő mű-
vét könyvbemutató keretein belül mutatta 
be kedves Zsohár Melinda újságíró. Ezt 
követően pedig ebédet főzött nekünk Mé-
száros János Elek művész úr, aki délután 
koncertet is adott. A gyermekek minde-
közben nagyon sok játékban vehettek 
részt, az arcfestésről T. Tóth Gabriella, a 
kézműves foglalkozásról Lendvai Judit 
gondoskodott. Eközben a felnőttek meg-
mutatták bibliaismereti tudásukat a „Bib-
liai Ország-város…” játékban. Hálásan 
köszönjük szervezőnk munkáját, presbi-
tereink segítségét, önkormányzatunk tá-
mogatását. Köszönjük szponzoraink ki-
magasló segítségét!

Lendvai Sándor

Alcsúti
Református
Családi Nap


