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Megyenap Nádasdladányban
Díszközgyűlés
Idén szeptember 10-én a közelmúltban felújított Nádasdy-kastély adott otthont a Megyenap programjainak. Az ünnepi alkalom
Díszközgyűléssel kezdődött, amelynek keretében Dr. Molnár
Krisztián a közgyűlés elnöke 13 díjkategóriában adott át elismeréseket. A díjazottak közül kiemelten értékes számunkra az alábbi két kitüntetés:
- A Fejér Megyei Önkormányzat Járványügyi helyzetben tanúsított helytállásért Díjában posztumusz részesült Dr.
Goda Lajos, példás és kötelességtudó orvosi helytállása elismeréseként, aki Felcsút háziorvosaként a járványügyi helyzetben
élete utolsó pillanatáig hittel és hivatásszeretettel végezte gyógyító munkáját.
- A Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán
Díjában részesült Dr. Temesszentandrási György elhivatott orvosi pályafutása, kiemelkedő közösségépítő és közéleti tevékenysége, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
Alcsútdoboz Faluközössége nevében ezúton is GRATULÁLOK az elismerésekhez, megköszönve azt a több évtizedes
lelkiismeretes munkát, amelyet a kitüntetett két orvos körünkben
is végzett. Hálával gondolok irántunk tanúsított odafigyelésükre,
szeretetükre, rendkívüli munkabírásukra. Külön tisztelet családjaiknak, akik partnerek voltak és segítették, hogy életük java részét a gyógyításnak szentelhessék!
Tóth Erika polgármester
Megyenapi Konferencia
A megyenap alkalmából Tisztelet az értékek és értékgyűjtők előtt
címmel konferenciát szerveztek.
folytatás az 4. oldalon
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A József Nádor Általános Iskola
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hírei, eseményei
„Igazolt hiányzás”
élményekkel

Tanulmányi kirándulás egy ősmagyar faluba

Az Erzsébet táborok őszi és tavaszi kirándulásait hívjuk így, hiszen tanítási időben
tartandó osztálykirándulásokra lehetett
pályázni. A tavasz folyamán három osztályfőnök gondolta úgy, hogy szívesen
vinné el tanítványait Zánkára, ezért 45 felső tagozatos diákkal és öt tanári kísérővel
utaztunk szeptember elején három napra a
Balaton partjára.
Ez nem az az a Zánka, ahol nyáron
a vakáció ideje alatt táboroztunk, hanem a
régi úttörőváros. Őszintén bevallom, engem az is motivált a pályázat beadása közben, hogy megnézzem: miként újította fel
Magyarország kormánya ezt az üdülőkomplexumot, ahol egyszerre, egyidőben
3500 diák táborozhat. Nem csalódtam, sőt
néhol csak ámultam, bámultam. Felújították a szálláshelyeket, minden szobában
kialakítottak vizes blokkokat, új ágyak,
matracok, ágyneműk, szekrények kerültek a szobákba. Átalakításra kerültek az
étkezők, teremfelelősök várták a gyerekeket, hogy az eligazodást segítsék, építettek színháztermet, multicsarnokot, és felújították a Balaton partján a strandot is.
Mindezeket egy színes varázslatként kell
elképzelni. A programkínálat valamivel
kevesebb volt, mint ami a nyári táborok
alatt tapasztalható volt, de azért nem unatkoztunk. Voltunk hajókiránduláson, vicces fizikai kísérletek előadáson, a színházban megnéztük a Székely menyecske
és az ördög című előadást, íjászkodtunk,
számháborúztunk, csapatépítő feladatokat játszottunk, és az esti szórakozások
keretében részt vettünk Veréb Tamás koncertjén, másnap táncoltunk a diszkóban is.
Kánikulára jellemző időjárást fogtunk ki
szeptemberben, így aki bátor volt, megmártózhatott a Balaton 20 fokos vizében
is. Hazafelé megálltunk Balatonfüreden.
Programunkba belefért még egy kisvasutazás városnézéssel egybekötve. Miután megsimogattuk a halász csizmáját a
kikötőben, boldogan indultunk Alcsútdoboz irányába azzal az érzéssel, hogy ide
még visszajövünk.
Ismét adtunk egy különleges élményt a gyerekeknek, melyet köszönök a
támogató szülőknek és kollégáimnak: Judit néninek, Bori néninek, Marika néninek és Péter bácsinak. Reméljük a gyerekek is olyan jól érezték magukat, mint mi.

Szülőtől értesültem arról, hogy Felcsúton
egy héten keresztül egy érdekes kiállítást
lehet megtekinteni, melynek címe: Őseink útján az elveszett falu nyomában, ahol
a honfoglaló magyarok életét fogják bemutatni. Nagyon örültem a lehetőségnek,
mivel jól illeszkedik a történelem tananyaghoz és így kiváló lehetőség arra,
hogy ismereteinket érdekes, szemléletes
módon bővítsük.
A tanulószobás csoporttal busszal
átmentünk Felcsútra, ahol a faluházban
két berendezett jurta fogadott. Az egyik a
harci eszközöket és a férfi viseleteket mutatta be, tanulóink korhű íjakat és nyílvesszőket, kardokat és szablyákat csodálhattak meg, valamint egy középkori páncéling és a magyar harcosok viseletét hasonlíttathatták össze. A másik jurtában női

ruhák, kellékek, főzőeszközök voltak kiállítva. A gyerekeket nagyon megfogta a
mindenütt kiterített állatbundák látványa,
illetve az eszközök gyakorlati alkalmazása is érdekelte őket.
A kiállítás szervezői nagyon kedvesen fogadtak minket, a hagyományőrző
egyesület egyik tagja rövid előadást tartott a fegyveres jurtában, válaszolt a gyerekek felmerülő kérdéseire, majd mindenki legnagyobb örömére megszólaltatta a
harci kürtöt, végül egy múltidéző dobolásnak lehettünk tanúi. A jurta hangulata
mindenkit magával ragadott, még ha csak
egy röpke óráig, honfoglaló őseink helyébe képzelhettük magunkat, kicsit jobban
megismerkedhettünk hétköznapi életükkel és kultúrájukkal. Köszönjük a lehetőséget és a szervezők munkáját!

Keindl Zoltánné
intézményvezető és osztályfőnök
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Megyenapi Konferencia
(folytatás a címlapról)
A konferencián Balog Gábor megyei képviselő, a Fejér Megyei
Értéktár Bizottság elnöke az alábbiak szerint számolt be a
résztvevőknek a megye értékeinek megőrzése érdekében az
elmúlt 8 évben végzett munkáról, és az értékgyűjtés területén
szerzett tapasztalatokról.
„Fejér megye településein élők közül sokan vannak olyanok, akiknek az életében megyénk meghatározó szerepet tölt be.
Akikben munkál a kitörölhetetlen közösségi érzés, hogy tudásuk
és lehetőségeik szerint munkájukkal szűkebb közösségüknek kiemelten is a hasznára tegyenek, hogy értéket teremtsenek!
Mi az élet különböző területein vagyunk aktívak, de biztosan mindannyian ismerjük ugyanazt a rohanós érzést: igyekszünk becsülettel ellátni a munkánkat, a kötelezettségeinken felüli önkéntes, szívből fakadó vállalásainkat, közben pedig folyamatosan foglalkoztat bennünket, mi történik a világban. Ki a
Facebookon nézi meg, mi újság, ki tévét, ki rádiót kapcsol, vagy
újságot lapoz fel. Talán észre sem vesszük, hogy információéhségünk állandósul: nem szeretnénk lemaradni semmiről, hiszen modern társadalmi berendezkedésünk lépten-nyomon azt
sugallja, hogy a naprakészség előny, sőt, az élet számos területén
elvárás is.
Persze nem volt ez mindig így. Tekerjük vissza néhány
emberöltővel az idő kerekét, és próbáljunk meg elképzelni egy
ugyanilyen napos reggelt, ahonnan a Fejér Megyei Értéktár gyűjteményében megtalálható múltbéli alkotások létrehozói éltek.
Hogy tervezte meg a napját például József nádor, az Alcsúti arborétum megalapítója 1818-ban, egy ilyen kora őszi napon? Az biztos, hogy tele volt álmokkal, kreatív energiákkal, hi-

szen az 11000 holdnyi birtokból mintegy 20 év alatt mintagazdaságot, a magyar kertművészet remekét, a magyar klasszicista
kastélyok egyik legszebbikét varázsolta.
Na és egy templomépítő, egy harangöntő, egy orgonakészítő vajon hogyan kezdte a munkanapját? Annyi bizonyos, hogy
legfontosabb törekvése az volt, hogy maradandót alkosson.
Az értéktár azonban nemcsak a múltban létrejött dolgokat
tart nyilván. Van számos olyan eleme is, amelynek története
ugyan a múltban gyökerezik, de ma is eleven, mert van, aki őrizze, tovább mentse azt. Ilyenek például a régi mesterségek művelői, hagyományok ápolói.
Ezeket az értékeket a már mai, modern korban élő emberek hozzák létre. Olyan öntudatos magyarok, akiket nem szippant be menthetetlenül a közösségi média világa. Olyan alkotók,
akik nem pusztán a jelennek élnek, hanem tisztelik a múltat és
felelősen gondolkodnak a jövőről. Olyan közösségi emberek,
akik végtelenül igényesek a munkájukra, és fontos számukra,
hogy amit létrehoznak, mások örömére is szolgáljon.
Hálásak lehetünk a múlt és jelen értékteremtőinek, értékmentőinek és értékőrzőinek. Nagy örömünkre szolgál, hogy az
értékteremtés és értékmentés szándéka formát öltött kormányzati szinten is. Ez szerintem nem politikai, hanem nemzetstratégiai
kérdés. Csak az önmagát tisztán meghatározó, értékeit őrző és
gondozó nemzet maradhat valóban történelmi léptékekben mérhető szereplő a történelem színpadán. Ehhez a fennmaradáshoz
igyekszünk hozzájárulni mi is, a Fejér Megyei Értéktár gyarapításával.”

Fejér megye 108 települése közül 36-ban működik helyi értéktár bizottság. Településünk Értéktár Bizottságát Alcsútdoboz
Önkormányzat Képviselő-testülete már 2015. év februárjában létrehozta. Az alcsútdobozi Helyi Értéktár Bizottság első elnöke Szakáll Béláné volt, 2020. óta pedig Gulyás Györgyné tölti be ezt a szerepet. Minden érték, amit a helyiek annak tartanak
és a helyi értéktárban nevesítenek. Az alcsúti értéktár bizottság által kiadott brossurán kívül, nekünk egy értéktár táblánk is
van, sokan meg is tekintik a falu központjában, a polgármesteri hivatal előtt. A megyei értékek közé azonban csak meghatározott szempontrendszer alapján kerülhet be egy-egy települési javaslat. Falunkból az Alcsúti platánsor, Fekete Ildikó festett
tojásai, és az Alcsúti Arborétum kapott helyet Fejér Megye Értéktárában.
A megyenapi program során köszönetet mondtak mindazoknak a
Fejér megyében élő embereknek, akik életükkel, munkásságukkal tanúbizonyságot tettek és tesznek arról, hogy Fejér megyét a
szülőföldjüknek, és valóban a szűkebb hazájuknak tekintik. Elismerésben részesültek mindazok, akik értékgyűjtő tevékenységükkel hozzájárultak a mára már 64 értékkel büszkélkedő Fejér
Megyei Értéktár gyarapodásához. A megyei és helyi értékgyűjtés
területén kimagaslóan eredményes munkát végzett személyeknek Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és
Balog Gábor, a Fejér Megyei Értéktár bizottság elnöke adott át
elismeréseket. Többek között „Díszoklevéllel” jutalmazták Alcsútdobozról Szili Árpádné, helytörténeti köri elnök, Tabajdról
Dr. Temesszentandrási György, kiemelkedő lokálpatrióta tevékenységét. A díjazottaknak szívből gratulálunk! Munkájukkal
hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megismerhessük településeink múltját és jelenét, példájuk révén erősödjön helyi kötődésünk, és mi is aktív tagjai legyünk a helyi közösségi életnek!
Fekete Imréné
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SZÜRETI NÉPTÁNCOS FELVONULÁS
A néphagyományőrzés és a közösségi élményszerzés szándéka motiválta az alcsútdobozi szüreti felvonulás megszervezését. A 24 táncos közel 4 órán keresztül
„állta a sarat”, és a falu 7 helyszínén mutatta be produkcióját. Örömet, jókedvet
kaptunk tőlük, köszönjük nekik!
Köszönjük Keindl Zoltánné színvonalas felkészítő munkáját, Cserna Lajos és Wittmann Gábor traktoros fuvarozását, Dobronyi László fekete paripás hintóját, Polgárőreink profi forgalom irányítását, Marczinkó Kitti és Petorvitsné Vörös Marianna zenei hangosítását és a Szülők gazdag vendéglátását!
Tóth Erika
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

Az önbizalomhiánytól a cselekvő szeretetig
Sajnos a szemünk előtt villogó tömegkommunikációs eszközökből túlnyomó
részt ömlik a silány, kétes értékű tartalom.
Azt látjuk, hogy önbizalmunk leomlott
bástyáit a napról napra magunkba szívott
silányságokkal igyekszünk helyreállítani.
Az eredmény kétes: egymillió alkoholista
országában élünk, a szív- és érrendszeri
betegségek, a depresszió, a daganatos betegségek számát illetően az élen járunk. A
válások aránya jóval 50% feletti, a nemzet
mentális állapota a szakemberek szerint
kétségbeejtő. Pedig, ha belegondolunk, az
anyagi és egyéb lehetőségeink messze felülmúlják a szüleink vagy még inkább a
korábbi generációk körülményeit. Mégis
az önbizalomhiány – az előbb felsoroltakból fakadóan nem is olyan meglepő módon – népbetegséggé vált.
Sok filozófus és a vallások által
feltett kérdésre – hogy mivégre vagyunk a
világon – a mi vallásunk azt mondja, hogy
azért vagyunk a világon, hogy megismerjük Isten szeretetét, és azt felebarátaink-

nak továbbadva eljussunk az örök életre.
Ebben a pillanatban maga Jézus Krisztus
siet a segítségünkre, mivel már tudja,
hogy azt kérdezzük: „ki az én felebarátom, és mennyiben kell őt segítenem?”
Válasza az irgalmas szamaritánus
történetében (Lk 10,25-37) tisztán kiolvasható. Röviden: a magát igazolni akaró
írástudó közli Jézussal, hogy ő minden parancsot megtart, de nem igazán akar kibékülni azzal, hogy neki mindenki a felebarátja, akit szeretnie kell. Erre Jézus elmond egy történetet, amelyben egy embert félholtra vernek és kirabolnak, majd
két köztiszteletben álló figura fejét elfordítva elmegy mellette, de egy – a nép által
megvetett réteghez tartozó ember – mindent megtesz érte, amit akkor és ott meg
tud tenni: a nála lévő eszközökkel ellátja
sebeit, majd elviszi egy helyre, ahol lábadozni tud, és az ehhez legszükségesebb
pénzzel támogatja is őt.
A történet végére az írástudó belátja, hogy az a felebarátja a szerencsét-

Hirdetés
A Jézus Szíve Oltáregylet Alcsútdoboz társulat szeretettel hív
október 16-án szombaton 8.30-kor
a temetőink rendezésére szervezett önkéntes munkára.
Szerszámot (gereblye, lombsöprű, metszőolló)
hozz magaddal!
A jól végzett munka után hívunk és várunk a plébániára
szeretetvendégségünkre.
Október hónapban Jézus Szíve templomunk előterét nyitva
tartjuk, péntekenként 18-órakor rózsafüzért mondunk.
Térj be egy imára! Jézus vár!
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lenül jártnak, aki a segítségére siet. Jézus
ekkor már csak jóvá hagyja az eredményt:
„menj, és hasonlóképpen cselekedj.”
Visszatérve tehát: látván a nagy
éhínségeket, távoli katasztrófákat: nyomaszt az érzés, hogy nem tehetünk semmit. Mindig vannak aktualizált szerencsétlenek, akikért országos vagy kontinentális összefogás szükséges, de azt
érezzük, hogy igazából nem számítunk
semmit ezekben a rendszerekben.
A jó hír az, hogy Jézus arra tanít:
nem is ez a dolgunk. Nem kell megmentenünk a klímakatasztrófa által a kihalás
szélére sodródott bojtosúszójúakat, elég,
ha mondjuk becsöngetünk a szomszéd nénihez, hogy ki tudja-e váltani a gyógyszerét vagy segíthetünk-e neki? Félelmetes,
hogy talán a nevét sem tudjuk, miközben
százhúsz ismerősünk van a neten a tengeren túlról....
Gimiben sokan hallgattunk metál
zenét. Az egyik korabeli sláger szövege
volt: „Csak az itt, csak a most, a máshol, a
máskor nincsen (...) törődj velem, itt és
most, hogy el ne késs!” – mennyire ide
illik, akár egy segélykiáltás...
Jézus azt kéri, hogy szedjük össze
magunkat, vegyük észre a pillanat és a saját élethelyzetünk adta lehetőségeket, és
ne kergessünk teljesíthetetlen délibábokat. Jézus realista: azt jelöli meg felebarátnak, akivel kapcsolatba tudunk lépni,
annyi segítséget vár el, amennyit meg is
tudunk tenni. A története teljes siker: nem
csak a beteg gyógyul meg, hanem a szamaritánus is megéli a cselekvőképességét.
Adja Isten, hogy mi is megleljük,
miben, mikor, és kinek a javára tudjuk
valóban tovább sugározni Isten szeretetét,
amivel hatékonyan megéljük: ismerjük Őt
és utunkat az örök élet felé.
Jäger Tamás hitoktató

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Nagy Jánosné szül. Mészáros Erzsébetet
87. születésnapja alkalmából
Wéber Antalné szül. Tóth Ilonát
82. születésnapja alkalmából
Ángyás Lajosné szül. Molnár Erzsébetet
80. születésnapja alkalmából
Papp Ferencné szül. Meiszter Erzsébetet
80.születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!
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Újabb fiatal családok kaptak
otthonteremtési támogatást
Több alcsútdobozi fiatal pár is átvehette a
VVFA otthonteremtési támogatást
A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványnak köszönhetően a napokban 31 fiatal pár részesült 67,5 millió Ft összegű támogatásban.
Új lakóingatlan építésére 5 millió, felújításra pedig 1,5 millió
forintért pályázhattak a Felcsúton és Alcsútdobozon élő, gyermeket nevelő párok.
A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványt 2017-ben hozta létre Mészáros Lőrinc azzal a céllal, hogy olyan életkezdési lehetőséget
adjon a térségben élő fiataloknak, amellyel megalapozhatják jövőjüket, otthont teremthetnek családjuknak. Új lakás vásárlására
vagy építésére a 35 évnél fiatalabb házaspárok vagy élettársak
pályázhattak ötmillió forintnyi támogatásra, használt lakásra
négymillió forint volt a felső határ. A pályázat nyertesei ennek fejében vállalják, hogy legalább tíz évig otthonuk lesz a település.
A már lakóingatlannal rendelkező fiataloknak az alapítvány 1,5
millió forint értékben nyújt otthonbővítési, felújítási segítséget,
hasonló feltételekkel, esetükben az életkor felső határa 40 év. A
Váli-völgyben élő fiatalok közül ezúttal a Felcsúton és Alcsútdobozon élők jelentkezhettek a támogatásra. A beérkezett pályázatokból 31 kérelmet támogatott, összesen 67,5 millió forint öszszegben az alapítvány. A támogatói okiratot a Puskás Akadémia
Sport- és Konferenciaközpontjában rendezett ünnepélyes eredményhirdetésen vehették át a szerencsések Homlok-Mészáros
Ágnestől, a kuratórium újonnan kinevezett elnökétől.
Az otthonteremtési támogatáson túl az alapítvány ösztöndíjjal segíti az Alcsútdobozon, Felcsúton, Tabajdon, Válon, Kajászón és Vértesacsán élő, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő általános iskolás és középiskolai diákokat is. A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány az elmúlt 5 évben összesen 612 millió forinttal segítette a családokat.
Tóth Erika

Tisztelt alcsútdobozi lakosok!
Október második szerdáján, 13-án az elmúlt harminc évben, október hónapban elhunytakért lesz bemutatva a szentmise, este fél
hatkor az alcsútdobozi katolikus templomban. Imádkozzunk értük együtt, rokonaik, szeretteik, barátaik!
1991. 10. 7. Juhász Mihályné szül. Mészáros Julianna
1991. 10. 24. Szőke Andrásné szül. Friedrich Anna
1995. 10. 12. Nagy Gyula
1997. 10. 4. Firnicz Antal
2001. 10. 14. Hanák Mihály
2003. 10. 31. Schneider Józsefné szül. Szarka Mária
2004. 10. 4. Pálfalvi Jánosné szül. Békevári Antónia
2007. 10. 15. Németh Csaba
2007. okt. 24. Budai Gyula
2009. 10. 15. Ángyás János
2009. 10. 27. Kiss Ferenc
2020. 10.27. Tranker Ferenc
„Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy
hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” János
evangélium 11, 25-26
Alcsútdobozi Rk Egyházközség

7.

Alcsútdobozi hírek

Alcsútdoboz Település Önkormányzat
megtisztelő érdeklődésükre számítva az
Idősek Világnapja Alkalmából
2021. OKTÓBER 3-ÁN VASÁRNAP
16 ÓRAKOR
MŰSOROS TALÁLKOZÓRA HÍVJA ÉS VÁRJA
AZ ALCSÚTDOBOZI NYUGDÍJASOKAT
A SPORTCSARNOKBA
Program:
ünnepi műsor, polgármesteri köszöntő, megvendégelés
Közreműködik:
Mészáros János Elek
az Alcsútdobozi Néptánccsoport,
Gulyás Györgyné
A rendezvény alatt a program résztvevői
zsűrizhetik Alcsútdoboz legfinomabb lekvárját
és megtekinthetik a kerti termelvények kiállítását
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Tisztelettel hívjuk és várjuk Önöket
2021. OKTÓBER 1-én 17 órakor a
József Nádor Iskola aulájában tartandó
RENDHAGYÓ TANÓRÁRA
Téma: Keresztény pszichológia
avagy ISTEN A MINDENNAPOKBAN
Előadó:
LENDVAI SÁNDOR református lelkész
Megtisztelő érdeklődésükre számítunk!

Alcsútdobozi hírek

Önkormányzati hírek
Testületi ülés
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeptember hónapban két alkalommal –
09.06-án és 09.22-én – tartott ülést a képviselő-testület. Az alábbi témákban született döntés.
A testület három határozatban fogadta el az Alcsútdoboz-Göböljárás ivóvízszolgáltató rendszer, az AlcsútdobozTabajd ivóvízszolgáltató rendszer, és a
Vál völgyi települések szennyvízelvezetés és tisztítás-SZ elnevezésű víziközmű
rendszerének 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény rendelkezik arról, hogy a
szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű rendszerenként 15
éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet
kell készíteni. A Fejérvíz Zrt. által benyújtott GFT két részből áll: a felújítási és
pótlási tervrészből és a beruházási tervrészből. A GFT-t jóváhagyásra minden év
szeptember 30-ig be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz. E hosszú távú terv tartalmazza azokat a felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása
elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. Ezen munkák forrása a díjban
szereplő amortizációs díjhányad, a víziközmű fejlesztési hozzájárulás, a fejlesztési célra átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások, pályázaton elnyert támogatások.
Határozat született az alcsútdobozi bölcsődeépítés és óvodai tornaszoba kivitelezés tárgyában a közreműködő
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról.
E két folyamatban lévő, közbeszerzés köteles beruházásunk közbeszerzési eljárásának bonyolítására akkreditált közbeszerzési szakértő megbízása szükséges. A
két eljárás a tárgyánál, jellegénél fogva, és
a kivitelezés helyszínéből eredően egybeszámítandó, ezért közös eljárás elvégzésére kértünk be árajánlatot, három erre alkalmas szakértő cégtől. Beszerzési szabályzatunkkal összhangban, a beérkezett
ajánlatok közül az összegszerűségében
legalacsonyabb ajánlatot – 1.200.000
Ft+áfa – benyújtó ajánlattevővel történő
szerződéskötésről döntöttünk.
A képviselő-testület megszavazta
Alcsútdoboz Önkormányzatának csatlakozását a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2022. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi

Alcsútdoboz Település Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló feltételek szerint ismét meghirdeti a felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjpályázatát.
Az ösztöndíjpályázatra azok az Alcsútdoboz területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az új pályázóknak a pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázóknak a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott,
alábbi csatolandó mellékletekkel együtt érvényes:
ź A jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok
ź A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás, és az intézményi támogatás. E hármas összetételű ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a
szinten történjen a döntéshozás, ahol a
legtöbb ismeret birtokában képesek a kérelmezők rászorultságát elbírálni. Ennek
megfelelően az Önkormányzat által évente kiírt pályázat helyben kerül elbírálásra.
A támogatás havi összegét pályázónként
állapítja meg az Önkormányzat. A Fejér
Megyei Önkormányzat tetszőleges öszszeggel kiegészítheti az Önkormányzatunk által támogatott pályázók számára
megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly
módon kíván hozzájárulni, hogy a települési és a megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti.
A vonatkozó szabályozás értelmében a hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a család
jövedelmi helyzetét, a képzési hely és a
lakóhely közötti távolságot, a fogyatékos
hallgatók esetében mekkora összeget kell
fordítani a különleges eszközök beszerzésére. Figyelemmel kell lenni a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak

számára, az egészségi állapotuk miatt
rendszeresen felmerülő kiadásokra, az
ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekre. A szociális helyzet
megállapítása során a család vagyoni
helyzetének vizsgálatára nem tér ki a jogszabály.
Az ösztöndíj kizárólag a pályázó
szociális helyzete alapján ítélhető meg, az
ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.
folytatás a 12. oldalon

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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A Háromhárs Óvoda hírei
Ovi-foci a Háromhárs Óvodában
A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
különös hangsúlyt fektet az utánpótlás
nevelésére. Felvették a kapcsolatot a környező óvodákkal a tehetségek felkutatására és mellette kedvet szeretnének csinálni a gyerekeknek a sporthoz. Futball
körökben is elterjedt az a nézet, hogy nem
lehet elég korán kezdeni, minél többet érjenek labdához a gyerekek, hogy fejlődjön a labdakezelésük és a gömbérzékük!
Továbbá mozogjanak, focizzanak sokat
együtt, hogy később jó csapatjátékos legyen belőlük! Együttműködési szerződés
keretében edzéseket tartanak az általuk
kiküldött edzők az óvodásoknak. A mi
óvodánkban Szabó Norbert UEFA licenccel rendelkező szakmailag magasan képzett edző foglalkozik a gyerekekkel, aki
szívén viseli az utánpótlás nevelését. Mindent megtesz az edzéseken, hogy a gyerekek megszeressék a labdarúgáshoz kap-

csolódó ügyességi-gyorsasági játékokat,
a futást, a labdavezetést, labdakezelést, az
adogatást, a passzolást, a kapura lövést, a
cselezéseket stb. Mindezt olyan örömmel
végzik a gyerekek, hogy közben fáradhatatlanok, ha elesnek, azonnal felpattannak
és tovább futnak, és ha közben mégis elfáradnának, akkor sem hagyják abba, hanem folytatják az edzés végéig. Nagyon
hálásak vagyunk ezért a komplex személyiségfejlesztésért, amit a gyerekekkel
véghezvisz. Hiszen a labdarúgás is, mint
minden más sport jó hatással van a személyiségfejlődésére. Az örömteli mozgással
az egészségüket, kitartásukat növeli. A
labdával való játék az ügyességüket,
gyorsaságukat fejleszti. A csapatjáték során pedig együttműködő-, és szociális
készségeik is fejlődnek. Szabó Norbert,
Norbi bácsi, minden héten egy alkalommal jön hozzánk és egy órás edzéseket

Társaságot nekünk is, ha kicsikék vagyunk is!
Ha ősz, akkor szüreti mulatság, nem volt
az idén sem másként. Eltelt egy év, és
ahogy tavaly ilyenkor mondtuk – Jövőre,
veletek, ugyanitt! – újra együtt ünnepelt az
óvoda apraja és nagyja. Népzene hangjára
gyülekeztek a csoportok az óvoda udvarán, a nagyobbak népviseletbe, a kicsik
csinosan felöltözve. Sajnos, a betegség kicsit rányomta a bélyegét a napra, mindhárom csoportból elég sokan hiányoztak. Ettől függetlenül, aki itt volt, jól érezte magát. Először beszélgettünk a szüretről,
majd közösen felsoroltuk az ősz kincseit.

A szülők jóvoltából sok őszi gyümölcsöt,
rágcsálni valót, mustot is kaptunk, amit
ezúton is köszönünk szépen. Mindhárom
csoport bemutatta, amivel készült a mulatságra, amit eddig tanult. A kiscsoportosokkal kedves őszi mondókákat, versikéket tanulgattunk almáról, dióról, gombáról, állatokról, ezeket mondtuk és mutogattuk el. Kopogva indultak a kiscipők az
óvodába, és Cini-cini muzsikára hajladoztunk vidáman. A középsősök és a
nagycsoportosok már összeszokottan
körjátékoztak, énekeltek, mondták a ver-

Bábszínház az óvodában
Szeptember 21-ét már nagyon várták a
gyerekek. Ellátogatott hozzánk az Ákombákom bábcsoport. Mindössze két személy, egy férfi és egy nő a tagja, de mégis
olyan élményt nyújtottak, mintha egy
egész társulatot láttunk volna. A Kiskondás című magyar népmesét állították színpadra. Már maga a díszlet is nagyon beszédes és esztétikus volt. A bábok és kellékek is egyszerű megoldásokkal, mégis látványosan vitték előre a cselekményt. Is-
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mert magyar népzenei betétek mind belesimultak a történetbe, még élvezetesebbé
téve az előadást. A két bábművész igazi
profi a maga nemében. Az előadásmód,
ahogy a hangjukkal játszottak bámulatos
volt: egyszer öregasszony hangja jó ízes
tájszólással, másszor kedves királykisaszszony, ill. a kedves, fiatal kiskondás után
meglett, életerős férfihangon beszélő király. A beszéd stílusát mesterien igazították a mese szereplőinek jelleméhez. A

tart. Labdákat, bójákat, mellényeket is
hoz, ragyogó színekben. Amikor egyszerre 12-14 gyerek kergeti a labdát a pályán,
akkor is átlátja a helyzetet, a kellő pillanatban mindenkihez van buzdító szava,
szeretettel és profi módon fenn tudja tartani a gyerekek figyelmét és érdeklődését.
Természetesen az oviban lányok-fiúk
együtt játszanak. A lányok is érdeklődést
mutatnak a foci iránt és a Puskás Akadémián is felkarolták a női focit. Norbi bácsi
azt is felajánlotta, hogyha később megmutatkoznak a gyerekek között a tehetségek
és lesz olyan család, aki nem tudja vállalni
a gyerekek edzésekre hordását, abban ő
tud segíteni és átvállalja majd. Egyelőre a
nagyobb gyerekekkel foglalkozik és játék
közben azért figyeli is őket, kinél mutatkozik meg később a tehetség ígérete, csírája. Ha nem is válik minden kisgyermekből tehetség, abban biztos vagyok, hogy
nagyon jól érzik magukat és sokoldalúan,
intenzíven fejlődnek!
T. Tóth Gabriella
set, vidáman kergetőztek a körjáték végén. Nagyon csinosak voltak az egyforma
népviseletben fiúk-lányok egyaránt. A
nagycsoportosok a Hull a szilva a fáról
kezdetű dalra egy táncot is bemutattak,
ezután pedig táncra perdült az egész óvoda. Kedves, ovisoknak való népdalokra,
népzenére táncoltunk két nagy körben,
tapsoltunk, vonultunk, dobbantottunk, forogtunk, rugóztunk a lábunkkal. Majd következett a vidám mulatozás, eszemiszom, zeneszótól volt hangos az óvoda
udvara. Aki akart még táncolhatott
egészen a déli harangszóig és fogyaszthatott a bőséges gyümölcsöstálak kincseiből.
(PTK)
gyerekek nagyon élvezték az előadást. A
nagyobbak mindvégig érdeklődéssel figyeltek, bekiabálással segítve a szereplőket. A kicsik még csendesen, de kíváncsian nézték, hogy mi történik, mi ez a „csoda”. Óvónői szemmel is varázslatos, igényes előadást láttunk, ami mind témájában, mind pedig értékközvetítő színvonalában a művészeti nevelés elsőrangú eszköze. Elhatároztuk, hogy még az idén szeretnénk újra elhívni a művészeket óvodánkba.
Némethné Galler Valéria
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Pályázati hírek
A napokban vettük kézhez a Magyar Falu
Program „Felelős állattartás” témakörében benyújtott pályázatunk elbírálásáról
szóló értesítést. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy bár kérelmünk megfelelt a
tartalmi és formai követelményeknek,
forráshiány miatt mégsem kapjuk meg az
ivartalanításra és a mikrochipes megjelölésre kért támogatást. A pályázat kiírója
azonban jelezte, hogy tekintettel a nagy
érdeklődésre, a következő pályáztatási
időszakban is megjelentetik ezt a felhí-

vást, amely lehetőséggel ismét élni fogunk.
Örömmel értesültünk arról, hogy a
Magyar Falu Program „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” című kiírásra benyújtott igénylésük
alapján 1 millió forint támogatásban részesültünk. Az összeget rendezvényekre
és kapcsolódó eszközbeszerzésre lehet elkölteni. A mi kérelmünk nagyobbrészt
eszközbeszerzést tartalmaz, új sörpad garnitúrákat szeretnénk beszerezni, a sokat
használt és sérült korábbiak helyett.
Jó hír, hogy a Leader Vidékfejlesztési programba még 2018. szeptembe-

rében benyújtott játszótér építési pályázatunkat végre elbírálták. A Háromhárs
Óvoda játszóudvarának fejlesztésére
közel 9 millió forintos játéktelepítési projektet terveztünk. Mivel a kiírás 75%-os
támogatási intenzitást tett lehetővé, a
nyertes pályázat révén megítélt 6 millió
forint támogatáshoz közel 3 millió forint
önrészt kell hozzátennünk. A fejlesztést
még ebben az évben megvalósítjuk.
Tóth Erika
polgármester

ŐSZI DEKORÁCIÓ
A FALUKÖZPONTBAN
Javában zajlanak településünkön az útfelújítások. Ez mind a közlekedők, mind a
kivitelezők részéről sok alkalmazkodást

követel. De én úgy látom, mindkét részről
jól vizsgázunk, és örömmel várhatjuk a
végeredményt: a szép, új útpályát.
Az útépítés közepette üdítő színfoltot jelent a faluközpont őszi dekorációja, a betakarítás szorgos munkáját idéző
traktoros férfi és kerékpáros női textilfigura. Látványuk arra járva jóleső mosolyt
csal az arcunkra, eltereli figyelmünket az
éppen aktuális nehézségeinkről, problémákról. Megmozgatja az anyukákkal ott
sétáló kisgyermekek fantáziáját is –
ahogy egy-egy beszédfoszlányt hallottam
–, sok kérdést szül bennük.
Kedves Kollégáim, jó ötlet volt ez
az őszies falusi életkép, és a kivitelezés is
jól sikerült. Dicséret érte mindannyiunk
nevében! Köszönjük Nektek Mariann,
Kitti és Norbi!
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AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

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

