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Tekintet nélkül
Tekintet nélkül arra, hogy
Másoknak tetszik
Vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy
Látják-e vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e
Sikere vagy nem,
Tedd a jót!
Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,

Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván
településünk valamennyi lakójának
Alcsútdoboz Település Önkormányzata

Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz,
De mindig, szüntelen ez legyen
A programod!
(Sík Sándor)

A hímesek bűvöletében…

Fekete Ildikó Népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere. Két alkalommal is elnyerte a Magyar Kézműves Remek díjat,
birtokosa az Év Fiatal Tehetsége és a Vörösmarty díjnak, Junior Príma díjas és a
népművészet legrangosabb kitüntetését, a
Gránátalma díjat is megkapta. Díszített
tojásai a Helyi Értéktár mellett a Megyei
Értéktárban is megtalálhatóak. Munkássága évről-évre gazdagodik, a honi mellett a világ különböző tájegységeinek tojás motívumait kutatja. Csodálatos írókázott tojásaiból válogattuk képeinket, gyönyörködjünk bennük!
Tóth Erika
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A Háromhárs Óvoda hírei
Az elmúlt hónapban rendkívüli helyzet volt az óvodánkban is.
Kormányhatározatra március 8-tól április 7-ig országosan bezártak az óvodák, így mi is.
A bezárás idejére megszerveztük az ügyeletet azoknak a
gyerekeknek, akik szülei semmiképpen nem tudták megoldani
gyermekük felügyeletét. Az első héten még csak 2-3 kisgyermekre vigyáztunk, a második héttől már emelkedett a létszám.
Óvónőink igyekeztek online tartani a kapcsolatot a szülőkkel. Feltették a Facebook csoportokba a heti ajánlásokat, válaszoltak a szülői kérdésekre úgy, mint a tavalyi bezárás során.
A mostani helyzet azonban teljesen más volt nálunk, mint
a tavalyi. Az óvoda dolgozói, az óvónők és a dajkák is minden
nap az óvodában dolgoztak, takarítottak, bútort tologattak, játékokat fertőtlenítettek, polcokat, dekorációs eszközöket szereltek
vissza a falra, és feldíszítették a csoportok ablakait, folyosóját a
tavaszi hangulatnak megfelelően. Ugyanis kihasználtuk az alkalmat, hogy nincsenek gyermekek a csoportokban, és elkezdtük a
felújítást.
A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány pályázatán nyertünk
a csoportszobai padlók felújítására 1.500.000 Ft-ot, amiről már
írtunk az előzőekben. Ha már kiürítettük a csoportokat, gondoltuk, hogy a nyárra tervezett festést is elvégeztetjük. Így nem
kellett kétszer kipakolni mindent a helységekből, „egy füst alatt”
megoldottuk a csoportok rendbetételét. A folyosón és az előtérben is kifestettünk.
Óvodánk már nem fiatal, így mindig adódik karbantartási
feladat ebben az öreg épületben. Megfigyeltük, hogy hónapról
hónapra egyre több a vízdíjunk. Gyanítottuk, hogy újra csőtörésünk lehet, így a vízműves szakemberek segítségével feltártuk
újra a hibát. Az elmúlt három évben ez volt a harmadik csőtörésünk, újra fel kellett törni a folyosót. A csőtörést kijavították karbantartóink, a betonozás és a járólapozás is elkészül a húsvéti
szünet alatt.
Nagy munka volt, de mindhárom csoportban megszépültünk, az óvodában újra rend és tisztaság várja a gyerekeket. Még
nem tudjuk, hogy mikortól lesz újra teljes nyitva tartás az óvodában, (valószínű, hogy egyelőre marad az ügyelet 7-től), de nagyon bízunk abban, hogy sikerül legyőznünk a vírust, és hamarosan minden visszatér a régi kerékvágásba. Addig is mindenkinek
jó egészséget és kitartást kívánunk!
Óvári Zsoltné

2.

Köszönjük a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány
támogatását, amelynek révén
a Háromhárs Óvoda mindegyik csoportszobájában
megvalósulhatott a parkettacsere!
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Kedves Szülők!
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy
ahogy az elmúlt hetekben, úgy a szünet
után is, április 7-től újra csak ügyeletet
biztosítunk azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei dolgoznak, és nem tudják
gyermekük felügyeletét megoldani.
Az ügyeletre vonatkozó szabályok
változatlanok:
ź Előző nap délig kell az óvodának telefonon jelezni az ügyeleti igényüket!
ź Csak azokat a gyerekeket várjuk,
akiknek felügyelet szükséges!
ź Csak teljesen egészséges gyermeket
tudunk fogadni (nem náthás, nem
köhög…)!

A teljes nyitásról még pontos információnk nincs.
A Kormány hivatalos tájékoztatójában a következők olvashatóak: „Április
12-én vagy április 19-én nyithatnak ki az
óvodák, iskolák, attól függően, hogy az oltottak száma Magyarországon mikor éri
el a 2,5 milliót. A tanárokat, óvónőket a
nyitás előtt beoltják koronavírus ellen –
ismertette a kormány döntését a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön online sajtótájékoztatón.”
Kérem, hogy még egy kicsit legyenek türelemmel!
Reméljük, hogy hamarosan újra
találkozhatunk, és „minden visszakerülhet a helyére”, folytathatjuk a munkát
gyermekeikért!
Óvári Zsoltné

KÖNYVTÁRI
SZOLGÁLTATÁS
Kedves Olvasók!
Tájékoztatom Önöket, hogy
telefonos jelzés alapján
minden érdeklődőnek házhoz
viszem az olvasnivalót!
A kívánt könyvek listájával
kereshetnek a
+36 70 948 1594 számon.
Üdvözlettel:
Bese Mihályné

Magyar népmese

Hogyan lett a huszárnak lova?
Elhangzott a Pillangó Csoport online foglalkozásán
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy huszár. Délceg huszár,
híres vitéz hírében állt, de nagy volt a bánata, mert nem volt neki
lova. Mégiscsak nagy szégyen, hogy egy huszár gyalog járjon!
Azon tanakodott egyre, hogyan szerezzen lovat magának.
Mit csináljon? Mit csináljon? „El kellene menni egy lovardába, ahol nem pénzt kér a munkájáért, hanem lovat.” Szorgalmas volt a huszár, nem félt a munkától. Talált is egy gazdát.
– Adjon Isten! Jó napot, gazduram!
– Fogadj Isten, fiam! Aztán mi járatban?
– Munkát vállalnék.
– Örömest felfogadnálak, de bizony úgy leszegényedtünk
a háborúban, hogy nem tudok fizetni.
– Nem is kérek más fizetséget, mint egy lovat.
– Egy lovat? De hát az én lovaim mind betegek, mind
gyengék. Aszottak, soványak, hálni jár beléjük az élet!
– Egyet se féljen gazduram! Meggyógyítom én őket!
Kezet ráztak. Megszegődtek.
Bizony elszorult a huszár szíve a beteg lovak láttán. Egyik
gyengébb volt, mint a másik.
„Ezeknek jó étel kell és jó gondozás!” – gondolta. Hozzálátott. Kitakarította az istállót. Lecsutakolta a lovakat. Megkefélgette a szőrüket. Készített nekik egy szép tágas kinti karámot,
ahol a napfényben jó nagyokat sétálhattak. Mert ezek a lovak
mindig az istállóban voltak. Nem takarították, nem sétáltatták
őket annak előtte. A huszár tudta, hogy mi kell a lónak.
„Erőre kapnak, ha adok nekik jó ennivalót!” – gondolta.
„Kaszálok nekik friss füvet, azzal etetem őket.” A fű jól esett a lovaknak, de csak nem erősödtek.
„Hát, bizony, zabra lenne szükségük. De a gazda szegény.
Nem telik neki zabra.”
Mit csináljon? Mit csináljon? „El kellene menni egy aratásba, ahol nem pénzt kér a munkájáért, hanem a learatott zabból
néhány zsákkal.” Szorgalmas volt a huszár, nem félt a munkától.
Talált is egy gazdát.
– Adjon Isten! Jó napot, gazduram!
– Fogadj Isten, fiam! Aztán mi járatban?
– Munkát vállalnék az aratásban.
– Örömest felfogadnálak, mert sok a munka. De bizony,
úgy elszegényedtünk a háborúban, hogy nem tudok fizetni.

– Nem is kérek más fizetséget, mint néhány zsák zabot.
– Zabot? Hát azt szívesen adok!
Kezet ráztak. Megszegődtek.
Beállt a huszár az aratásba. Keményen dolgozott. Sok kéve gabonát lekaszált. Meleg volt, izzadt, de nem lankadt. Egyre
csak a lovakra gondolt, amiknek nagy szüksége van a zabra, hogy
megerősödjenek. Látta ezt a gazda. Elégedett volt a huszár munkájával. A nap végeztével adott neki öt zsák zabot.
Örömmel vitte a zabot a lovakhoz a huszár. Megetette
őket. A lovak a zabtól úgy jóllaktak, hogy kikerekedett a hasuk,
megfényesedett a szőrük, visszatért az erejük. Örült a huszár.
Elégedett volt a gazda. Megajándékozta a huszárt egy szép barna
lóval. Felpattant rá – amúgy huszárosan! – és délcegen nyargalt a
mezőben! Jól gondját viselte! Ápolgatta, szeretgette. A lova is
szerette a huszárt, mert jó gazdája lett. Óvta, vigyázta őt minden
csatában. Párja sem volt annak a lónak az egész huszárezredben!
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

Alapige: Lukács 19, 29-35

Az Úrnak szüksége van rá(d)!
Szeretett Testvéreim!
A kormány tájékoztatója alatt megfogadtam nem olvasom el a kommenteléseket,
de legutóbb mégis megtettem. A látvány
tragikus. Emberek véleményeiket tényként és valóságként árulják: „Súlyos a koronavírus, nincsen koronavírus. Nem jó
az oltás, mert méreg. De kell az oltás, mert
csak az ment meg minket, miért nem ingyenes? De ingyenes! Akkor nem kell. Mikor fognak már engem oltani, de én aztán
nem engedem meg, hogy hozzám nyúljanak.”
Egyik ember a másiknak ugrik
csak azért, hogy az ő véleménye legyen az
igaz. Mindenki támadással védekezik. És
2021-re nem azt értük el, hogy az emberek
betegek, hanem azt, hogy a világ istentelenné és embertelenné vált. Már a kövek
kiáltanak, ahogyan Jézus is mondta, méghozzá hangosan, mégpedig ezt: Az Úrnak
szüksége van rád!
Csodálkozhatunk azon, hol van az
Isten, akiben eddig hittem, de valójában
mindig ott, ahová tettük! Valakinél a szívben, valakinél a polcon. De miért is várjuk
el, hogy Jézus bevonuljon Jeruzsálembe?
Kellett a szamár, kellettek a tanítványok.
Ők vitték Jézust Jeruzsálembe. Ha ma
nem jelenik meg Jézus virágvasárnap, akkor az azért történik, mert nincs, aki vigye. Mert virágvasárnap üzenete: Az Úrnak szüksége van rád!
Azért kell figyelni az első Virágvasárnapi eseményekre, mert Jézus ma is
szolgai formában közeledik az övéihez.
Igéjével, melyből bárki gúnyt űzhet, s félremagyarázhat. A sákramentumokkal,
melyeket visszautasíthatunk. A gyüleke-
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zetek gyengeségében, az igehirdetők szavában.
De milyen jó is, hogy ilyen egyszerű, szolgai formában jön! Mert így nem
kell tolongani, nem kell sorszámot kérni,
hogy találkozhassam vele! Nem kell ajándékokat vinni neki, nem kell találkozót
kérni jó előre. Mert így szegényesen, egyszerűen, üres kézzel és szívvel is mehetünk Hozzá. Nem kell előbb érdemeket,
jócselekedeteket szerezni ahhoz, hogy
szóba álljon velünk, hogy megállhassunk
előtte. Ha nincs semmid, amire büszke
lehetnél, akkor vagy a legközelebb hozzá!
Nem lovat kért, hanem szamarat. Nem katonát kért, hanem téged, és nem kell neki
ajándékokat vinni, hanem bűneinket.
Ha ilyen szolgai formában jön
Urunk, akkor az ő népe sem tehet mást,
mint hogy szolgál! Jézus igényli a tanítványok szolgálatát. Ugyanis Isten eszközök által munkálkodik ebben a világban.
Az Ő kezében eszköz a természet, a történelem, az egyház, az ember. Igen, mi. Jézus jeruzsálemi bevonulása arra utal,
hogy Ő azóta is szüntelenül “bevonul” ebbe a világba. Nem kivonul a bajok, a megoldatlan kérdések sűrűjéből, hanem bevonul oda.
Ennek a szolgálatnak két fontos
jellemzője van: Az első az engedelmesség. „menjetek ebbe a faluba…” Így kezdődött virágvasárnap. És a tanítványok
mentek. Nem kérdeztek, nem nyafogtak,
mentek. A keresztyénség mindig úton
van. Mégpedig azért, hogy Jézus mindenütt minden napon jelen legyen velünk
a világ végezetéig. Mert Jézus ma is be-

vonul, csak találjon tanítványokat. Mi a
szolgálat lényege: Az Úr szavát a mai napra meghallani. Minden napon. Ahová
küld, odamenni. „Amit meg kell tanulnunk, az mindig ott van a szemünk előtt,
csak alázatosan és figyelmesen körül kell
néznünk, hogy meglássuk, mit akar tőlünk
az Isten, és melyik a legjobb lépés, amit a
következő pillanatban tehetünk.”
Míg tehát a szolgálat első jellemzője az engedelmesség, addig a második:
az áldozat. A tanítvány teljesítette a küldetést. És igen, ez nem csak érzelmekből és
gondolatokból áll. Keresztyénnek lenni
több, mint imádkozás és jókívánságok.
Energiát igényel, idővel jár, anyagi javakat is bele lehet fektetni. Ez mind áldozat,
amit csak akkor vállal az ember, ha tudja,
mi a cél. Elismerem, sokszor nem tudjuk
ezt előre konkrétan, de egy valamit mindig: Az Úrnak szüksége van rá!
Szeretett Testvéreim! Halljátok virágvasárnap evangéliumát! „Krisztusnak
nincs más keze, mint a mi kezünk – hogy
munkálkodjon!” Krisztusnak nincs más
lába, csak a mi lábunk, hogy az embereket
a keskeny útra vezesse. Krisztusnak nincs
más ajka, csak a mi ajkaink, hogy halálát
másoknak tudtul adja. – Szüksége van
ránk, hogy sokakat magához térítsen!
Az Úrnak szüksége van rád! Ámen.
Lendvai Sándor
református lelkipásztor

ISTEN ÉLTESSE
SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége
nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Takács Lajosné szül. Németh Etelt
98. születésnapja alkalmából
Győri Istvánt
90. születésnapja alkalmából
Csányi Józsefné szül. Béllei Máriát
84. születésnapja alkalmából
Juhász Erzsébetet (Buzi Jánosné)
82. születésnapja alkalmából
Kispál Ibolyát
83. születésnapja alkalmából
Nagy Sándort
81. születésnapja alkalmából
Mindhármuknak
nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!
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Festette Erdei Johanna

„A keresztény ember győzelemre hivatott Krisztusban.
Ez a győzelem elválaszthatatlan a nehézségektől, sőt a
szenvedéstől is, ugyanúgy, ahogy Krisztus feltámadása
elválaszthatatlan a kereszttől.” Szent II. János Pál Pápa

MINDIG SZERETVE VAGYOK…
A mi hitünk alapja a remény, hogy Jézus Krisztus Feltámadt. A
Feltámadt Úr megmutatja, hogy csak akkor van feltámadás, amikor előtte van a kereszt. Benne találjuk az élet értelmét. Az örömnek és a szenvedésnek mély értelmét. A szeretet utáni vágy, küzdelem, kitartás Jézusban találja meg a teljességet. Kereszténynek
lenni azt jelenti, követni a megfeszített és a Feltámadt Jézus
Krisztust a mai világban, de nem egyedül, hanem közösségben.
Soha nem hiába kinyújtani a kezét más embernek, mivel
azzal mindig jobb lesz a világ. Soha nem hiába szeretni és
megbocsátani, mivel maga Isten, aki emberré lett Jézus Krisztusban, megmutatta ennek mély értelmét.
A Feltámadt Jézus megmutatja nekünk a megbocsátás
győzelmét. A Feltámadt Jézus a kereszthalála után nem fordult el
tőlünk, hanem tovább keresi az embereket, megbocsátó szeretetével.
Barzsi Balázs atya azt írta „Nem úgy tekintünk Jézus
Krisztus feltámadására, mint egy múltbeli eseményre, hanem
mint a bűnbocsánatban megnyilvánuló folytonos újjáteremtésre.”
Elfogadni a megbocsátást, az mindig újrateremtést, új
kezdést jelent. Bízni Jézus Krisztus feltámadásában azt jelenti:
bízni, hogy mindig szeretve vagyok, bármilyen bűnt követtem el.

Jézus ezt mondta Tamásnak feltámadása után: „Boldogok, akik
nem látnak, és mégis hisznek.” (Jn 20,2)
A hitünk alapja, bármi is ér bennünket, az a meggyőződés,
hogy Isten szeret minket Jézusban. Velünk van. Az Ő szenvedése
igazán megmutatja ezt a közelséget.
Ez a szeretet ad nekünk igazi örömet, még akkor is, amikor szenvedni kell Érte.
A Fokolore mozgalom által megjelentetett „Élet Igéje”
kiadvány 2020. április számában ezt olvastam: „Anna fiatal
ausztrál lány. Súlyos fogyatékkal született. Ő meséli: Serdülő koromban azt kérdeztem, hogy miért is nem haltam meg rögtön,
annyira nehéz volt elviselnem a fogyatékosságomat. A szüleim,
akik élik az életigét, mindig ugyanazt válaszolták: „Anna, Isten
végtelenül szeret, és rendkívüli terve van veled.” A testi korlátaim
kapcsán pedig segítettek, hogy ne állítsanak meg a nehézségek,
hanem inkább „szeressem elsőként” a többieket, mint ahogy Isten szeret bennünket. Azt láttam, hogy nagyon sok helyzet megváltozott körülöttem, és az emberek is nyitottabbak lettek, és nem
csak velem. Apukámtól kaptam egy személyes üzenetet, amelyet
csak a halála után volt szabad fölbontanom. Egyetlen mondat
állt benne: „Az én éjszakám nem ismer sötétséget.” Ez mindennapos tapasztalatom: amikor azt választom, hogy szeressem és
szolgáljam, aki mellettem van, akkor már nincs sötétség, és megtapasztalom Isten irántam való szeretetét.”
A Feltámadt Jézusban van az a remény, amely segített
Boldog Batthyány-Strattmann Lászlónak ezeket a szavakat mondani, amikor a fia meghalt: „Most térdeljük le, és köszönjük meg
a Jó Istennek, hogy Ödönt húsz évre megadta nekünk!”
A Feltámadt Jézusba vetett hit, a Húsvéti hit az Ő szeretetébe, segíteni fog nekünk mindig látni bármilyen éjszakán, hálásnak lenni mindenkor, és megbocsátó szívvel járni, ami boldoggá tesz minket már itt a földön.
Áldott Húsvétot! JÉZUS FELTÁMADT – VALÓBAN
FELTÁMAD!
Burbela Gergely atya

Tisztelt Alcsútdobozi Lakosok!
Április második szerdáján, 14-én az elmúlt harminc évben, április hónapban elhunytakért lesz bemutatva a szentmise, mely este
fél hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus templomban.
Hívjuk a rokonokat, ismerősöket, imádkozzunk együtt elhunyt
szeretteikért!
Boros István /1992.04.25./
Lakatos József /1993.04.18./
Cseke Ferenc /1995.04.16./
Palkovics Ferenc /1998.04.19./
Juhász Istvánné szül Szklenár Margit /2002.04.12./
Daliás Károlyné szül. Cseke Margit /2006.04.05./
Koller Mária /2006.04.18./
Buzár István /2008.04.01./
Németh Pálné szül. Hábermann Teréz /2010.04.27/
Széplaky Péter /2016.04.15./
Habsburg Lotharingiai József Árpád /2017.04.30./
Vetráb Sándor Jenőné szül Molnár Etel /2019.04.06./
Szendefi Szelina /20019.04.14./
Az örök világosság fényeskedjék nekik!
Dr. Cseh Kornél
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Önkormányzati hírek
Tájékoztatás döntésekről
A 18/2021.(II.26.) sz. önkormányzati
határozattal született döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt BM pályázat benyújtásáról. A pályázati célunk ismét járdafelújítás. Ezen belül a Szabadság utcai
járdának az 1/29 - 33. házszámok közötti
felújítása, illetve a József Attila utcában a
hiányzó járdaszakasz kialakítása.
A fejlesztési munkálatokra beérkezett árajánlat alapján a megvalósítás
várható teljes költsége 14.897.989 Ft. A
maximálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás 20 millió Ft, azonban a
mértékét az egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint határozzák meg. Önkormányzatunk 1 főre jutó adóerő-képessége
26.285 Ft, ezért a fejlesztési költségnek
csak a 65 %-a igényelhető támogatásként,
a 35 %-ot önrészként saját forrásból szükséges biztosítani, mely 5.214.296 Ft-ot
tesz ki.
A pályázatot 2021. március 12-én
benyújtottuk. Ha támogató elbírálást kapunk, a fejlesztést legkésőbb 2022. december 31-ig kell megvalósítani, így az
önrész összege is tervezhető a 2022. évi
költségvetésben.
A 20/2021. (III.08.) számú határozattal a Réz-Hegy Kft. önkormányzati
üzletrésze értékesítésének ismételt meghirdetéséről született döntés. Mivel a január hónapban történt pályázatra nem érkezett be ajánlat, az üzletrész értékesítésére még egy alkalommal hirdetményt
tettünk közzé, amely a Fejér Megyei Hírlap megyei napilapban, Alcsútdoboz
község hirdetőtábláján, a Felcsúti Közös
Önkormányzati Hivatal felcsutihivatal.hu
című honlapján jelent meg. A pályázat beadási határidejét 2021. március 22. napjában határoztuk meg. Erre a határidőre
egy ajánlat érkezett be, melynek elbírálása folyamatban van.

Tájékoztatás egyéb
fontosabb eseményekről
• Benyújtásra került 70 millió forintos támogatási igénnyel a TOP-2.1.3-16-FE1 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések pályázati kiírás keretében
az „Alcsútdoboz település vízrendezése”
című projektünk. A projekt célja, hogy a
településünkön a korábbi időszakban ki-
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Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2021. (II.26.) számú határozata
A települési értéktár-bizottság új elnökének kijelöléséről
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta:
1. A Települési Értéktár Bizottság új elnökének Gulyás Györgynét (Helytörténeti
Kör Egyesület) jelöli ki.
2. A Polgármester a döntésről a Fejér Megyei Értéktár Bizottságot tájékoztatja.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester
K.m.f.
Tóth Erika
polgármester
épített csapadékvíz elvezető rendszert kibővítsük, hatékonyságát tovább javítsuk,
a csapadékvíz levonulásával járó kártételeket minimalizáljuk. A tervezett fejlesztésben kiemelten a Bem utca és a Bodzás
patak vízrendezésére fókuszálunk.
Itt jelzem, hogy a Sport utca vízelvezetésének korrekciójához az elbírálás
alatt álló vis maior kérelmünk révén számítunk támogató forrásra.
• Eredményesen lebonyolódott a
március 20. napjára meghirdetett közterületi hulladékgyűjtés. Az önkormányzat
munkatársai és néhány környezettudatos
helyi család két napon át (péntek, szombat) is szedték a szemetet, hogy kulturáltabb, rendezettebb legyen településünk és
környéke. Összesen 98 db 120 l zsák hulladék került összegyűjtésre a faluba bevezető utakon, az arborétum mellett, a
parkokban, a boltok környékén, az utcákban.
Ezúton is szeretném megköszönni
azoknak, akik aktívan részt vettek a programban! A szülők jó példát mutattak, a
gyerekek követendő szemléletet tanultak,
az egész faluközösség pedig mentesült az
elszórt szemét nyomasztó látványától.
Sajnos tudjuk, hogy csak egy időre…, pedig ez is rajtunk, alcsútdoboziakon múlik!
• Szintén eredményesen zajlott le a
VHG által biztosított lomtalanítás. A kihelyezett lomok mennyiségét csökkentette az előző hétvégére szervezett elektronikai hulladékgyűjtés, amelynek során
egy kamionnyi rossz tévé, hűtő, monitor,

Dr. Sisa András
jegyző
számítógép stb. került leadásra
A közelmúltban a VHG igazgatójával folytatott megbeszélés során ismét
felmerült annak a lehetősége, hogy a megszokott rendszerű, évente egy kijelölt alkalommal történő lomtalanítást felválthatja az a rendszer, amikor az egyéni szerződők (háztartások) saját igényük szerint
jelezhetik lom elszállítási igényüket a
szolgáltatónak. Ebben az esetben a szolgáltató ügyfélszolgálatával kell egyeztetni a mindkét fél által megfelelő időpontot, és jellemzően 1-2 héten belül megtörténhet a lomok elszállítása. A lom elszállítása évente egy alkalommal minden
hulladékszállítási szolgáltatási szerződéssel rendelkező számára ingyenes, melyet
közvetlenül a saját hídjára, a kapuja elé
kell kihelyezni. A környező településeken
már bevezetésre került ez a rendszer, úgy
gondolom falunkban is ez lesz a jövő.
Tóth Erika polgármester

vakcinainfo.gov.hu
Folyamatban van a regisztráció
a koronavírus elleni
oltásra,
a vakcinainfo.gov.hu
weboldalon mindenki jelezheti
az oltás iránti
igényét.
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RÉSZLET ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT
KÖZTISZTASÁGI RENDELETÉBŐL
Az ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági feladatok
4.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik:
a) az ingatlan és az ingatlannal szomszédos közterület úttestig terjedő
teljes területének tisztántartásáról,
b) a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros rovarok
és rágcsálók irtásáról,
c) az ingatlannal szomszédos nyílt árok, híd, áteresz és ezek műtárgyai
tisztán tartásáról,
d) az ingatlanán, és az ingatlanával szomszédos közterületen a gaz
kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda fölé nyúló ágai, a
közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy biztosítsa a
gyalogos forgalom zavartalanságát,
e) az ingatlannal szomszédos járda síkosság-mentessé tételéről
(2) A közös tulajdonban álló ingatlanok, épületek esetében az (1)
bekezdésekben írt kötelezettségek a tulajdonosok egyetemleges kötelezettségei.
A rendeletben megfogalmazott szabályok be nem tartása esetén a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a jegyző
hatáskörébe tartozik.
A magatartási szabályok be nem tartása esetén a jegyző százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírság kiszabására jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság ismételten is kiszabható.

E-Postánkból
Kedves Polgármester Asszony!

A

Felcsút,
Alcsútdoboz,
Tabajd, Etyek,
Vértesacsa Polgárai
Együttműködéséért
Egyesület
működéséhez és
programjai
megvalósításához
kéri és várja

1% -os
személyi jövedelemadó
felajánlásaikat a

18492264-1-07
adószámra.

Köszönjük szépen az oltás szervezését és gördülékeny levezetését
valamennyi résztvevőnek, anyósommal együtt.
Megragadva az alkalmat kívánok a közelgő húsvéti ünnepekre is ezzel az
ír jókívánsággal további sok erőt, kitartást és áldást az életedre:
„Hogy minden szenvedés elkerüljön,
Hogy a jövőben útaidat csak rózsák szegélyezzék és
soha keserű könnyet ne hullass, soha fájdalmat ne érezz: –
Nem, én nem ezt kívánom neked.
Mert vajon megtisztulhat-e a szív könnyek nélkül,
és lehet-e érett, mely nem szenvedett?
Én inkább azt kívánom neked mindezek helyett:
Hogy életed boldog napjainak szép emlékét
szívedben mindig hálával őrizzed meg.
Hogy bátran helytállj megpróbáltatásaidban,
amikor a kereszt keményen nyomja válladat,
amikor a csúcs, melyet magad elé tűztél,
számodra elérhetetlennek tűnő ködbe vész.
Hogy minden adomány, mellyel Isten megajándékozott,
az évek során benned egyre növekedjék és segítsen,
hogy akiket szeretsz, azoknak a szívét örvendezővé tedd.
Hogy mindig legyen egy jó barátod, aki érdemes barátságodra,
aki bízik benned akkor is, ha erőd és tisztánlátásod cserben hagy.
Hogy viharokban megálld a helyed, és
mindig Istened közelében lehess.”

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.

Üdvözlettel Glaszhütterné Ancsa
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Online oktatás az általános iskolában
nénk nekik is és Béndek Marikának is
megköszönni.
Levizsgáztunk!

József nádor nap
József nádor születésének 245. évfordulóját ünnepeltük volna Habsburg Mihály főherceg úrral és feleségével március 9-én
kedden. Igazán szép ünnepséggel készültünk. Kimentünk volna az arborétumba,
énekeltünk volna a kápolnánál, az iskolában a gyerekek rövid életrajzi előadást
adtak volna elő, majd közösen tortáztunk
volna ezen a különleges születésnapon.
Sajnos ismét áttértünk az online
oktatásra, így mindent át kellett szerveznünk és Béndek László igazgatóhelyettes
úr prezentációjával emlékeztünk meg József nádorról. Reméljük júniusra már
megszűnnek a korlátozások és főherceg
úrral és családjával a tanévzárón és ballagáson találkozhatunk.
Március 15.
Hasonlóan alakult az idei nemzeti ünnepünk is, mint a tavalyi. Béndek Marika a
3. osztályosokkal már télen elkezdte a felkészülést a nemzeti ünnepre. Műsoruk bemutatásra készen állt, akkor is, amikor bejelentették, hogy a március 8-tól nem jövünk iskolába. Így az utolsó tanítási napon a gyerekek műsorát felvettük és abból
készítettünk egy videót, melyet a Classroom felületére feltöltve emlékeztünk
meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, hőseiről. Rendkívül újszerű, lendületes és ötletes műsort
láthattunk a gyerekektől, melyet szeret-
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A múlt havi újságban írtunk arról, hogy
egy rendkívül jó kezdeményezéshez kapcsolódott iskolánk. Közlekedő kisokos
címmel megismertettük diákjainkat egy
olyan munkafüzettel, amely a helyes közlekedésre tanítja meg a 10-13-éves korosztályt. Iskolánkból 61 tanuló tett sikeres
vizsgát és készült fel a balesetmentes közlekedésre. Felkészítésüket és vizsgájukat
Baráth Judit tanárnő és Péterfi Nikoletta

tanítónő támogatta, segítette. Köszönöm
munkájukat!
Az online oktatás tapasztalatai
Tavaly ilyenkor valamennyien kétségbeestünk, úgy éreztük, nem vagyunk felkészülve erre a váratlan helyzetre. Ebben az
évben egészen máshogy álltunk az előttünk álló váratlan feladathoz.
Tudtuk, hogy a Google tanterem
tavaly is tökéletesen működött, a tanév
első felében ezt a felületet továbbra is
használtuk, a gyerekeknek az órai prezentációkat, videókat, segédanyagokat ide
folyamatosan töltöttük. Különösen fontos
volt ez, hiszen nagyon sok család került
karanténba az ősz és tél folyamán, sok

Alcsútdobozi hírek

volt a hiányzás és igyekeztünk az iskolától távol lévőknek is minél több segítséget nyújtani, hogy ne maradjanak le.
Idén jobb feltételekkel tudtunk
eszközöket is kiadni, míg tavaly 10 tabletünk volt, idén 27.
Három családnak adtunk ki asztali
számítógépet, 18 tanulónak tabletet, és
három fejhallgatót, hogy ahol több gyermek van, egymást ne zavarják.
Nevelőtestületünk a tanórák háromnegyed részében élőben tartja az órákat, és csak egy negyed részében ad ki feladatokat, bízom benne, hogy ezzel is segítünk diáknak, szülőnek egyaránt. Szintén pozitívum, hogy a gyerekek a mostani
időszakban valamennyien ott vannak a felületen, alig van hiányzó. Néhány szülőt is
megkérdeztem a távoktatásról, akik így
nyilatkoztak az online felületen végzett
munkánkról: Nagyon jónak tartják, hogy
a gyerekek és pedagógusok látják egymást, az órák élőben zajlanak. A pedagógusok nagyon türelmesek, felkészültek,
és nagyon szépen beszélnek a gyerekekkel. Sok segítséget adnak a tanításon túl is
a tananyaghoz, melyhez bármikor hozzáférhetnek a diákok is és a szülők is. Gondolnak itt a PPt-re, videókra, kvízjátékokra, bemutató videókra, hanganyagokra. Az alsó tagozaton ezen a felületen is
igyekeznek játékosan tanítani. Van lehetőség a felelésre, beadandók készítésére.
A felső tagozaton nagyon jól alkalmazzák
az űrlapokat akár gyakorlásra, akár a diákok tudásának mérésére.
Nevelőtestületünk elkötelezett a
szakmai fejlődés terén. Szívesen számolok be arról a kedves olvasóknak, hogy jelen pillanatban is képzik magukat kollégáink. 9 pedagógus vesz részt „A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű
használata a tanulási-tanítási folyamatban
– EFOP-3.2.4-16 – Középhaladó szintű
továbbképzés”-en. Két éve végeztük el a
kezdő tanfolyamot, most pedig a középhaladót, mellyel digitális kompetenciáink
is fejlődnek.
Adravecz Tünde tanárnő – mivel
most jött vissza Gyed-ről –, a Tanulói
tevékenységek támogatása interaktív IKT
eszközökkel továbbképzésre jelentkezett,
míg Keindl Zoltánné intézményvezető a
digitális középhaladó tanfolyamon túl egy
újabb terület felé kacsingat, ez pedig a
tehetséggondozás, tehetség beazonosítás.
Ő idén már elvégzett egy 30 órás akkreditált tanfolyamot a Komplex tehetség-

gondozás az általános iskolában címmel.
Vas Szilvia tanárnő március 4-én minősült
a pedagógus életpályamodell alapján,
eredménye 98%-os lett, melyhez ezúton is
nagyon nagy elismeréssel gratulálunk. Ő
idén szerzi 3. diplomáját, matematika tanár mesterszakon.

Egyik órán lefagyott a kamerám. Megszólal az egyik tanítványom:
– Tanító néni te teljesen le vagy
dermedve!

„Aranyköpések” az online felületen

Online tanulmányi versenyek

Az egyik gyerkőc egy pillanatra eltűnt a
képernyő elöl, s mikor visszatért, a következőt mondta:
– Nézd, tanító néni! Ezt a csirkét
neveztem el rólad! – majd a gyermek
megmutatta az élő csirkéjét.

Ebben a nehéz helyzetben számos versenyt online formában hirdettek meg a
szervezők, így volt ez „A Hunyadi és a
Zrínyi család” országos történelmi projektversenyén is, amelyre két szorgalmas
tanulónk nevezett be. Baljer Kitti és Márk
az országos verseny döntőjében az előkelő 7. helyezést érte el! Gratulálunk!

Szerintetek milyen épületeket kell megóvni a falunkban?
– Szerintem a mi falunkban a polgármester házát kell megóvni – válaszolta
az egyik nebuló.
– Ne a kezeddel jelentkezz, hanem azzal,
ami lent van! – mondta az egyik kislány az
osztálytársának.
– Keresd ki a szövegből milyen munka
folyik a Parlamentben!
– A Duna! – válaszolta az egyik
gyermek.
Óra vége felé, az alsó tagozaton:
– Uhh, most mennem kell, mert
kész a reggeli és olyan jó illata van.
Akadozott a vonal csak töredékeket hallottunk az egyik gyerek beszámolójából.
Az egyik osztálytárs megszólal:

– Érdekes eddig nem tűnt fel, hogy beszédhibás vagy!

Beiratkozás iskolánkba
2021. április 15-én és 16-án lesz az általános iskolákba a beiratkozás. A tavalyi
évhez hasonlóan idén is van lehetőség beiratkozni online formában az alábbi link
segítségével.
(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)
– ez a felület április 16-án érhető el. Aki
ezzel nem szeretne élni, az személyesen is
megteheti a beíratást, de előtte időpontot
kell egyeztetni iskolánk intézményvezetőjével a járványügyi előírások betartása
végett.
Elérhetőségek:
nadoriskalcsut@gmail.com
Telefon: 06 22 353-168.
Keindl Zoltánné intézményvezető
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ALCSÚTDOBOZ ÉS TABAJD FALUKÖZÖSSÉGE NEVÉBEN
KÖSZÖNJÜK A HELYETTES OLTÓ ORVOSI SZOLGÁLATOT
Nehéz helyzetbe kerültünk március 8-án, amikor háziorvosunk,
Hadházi doktor jelezte, hogy Covid pozitív lett, nincs jól és a következő napokban az asszisztens Szekeres Gabriella fogadja a
betegeket a szokásos rendelési időben. Igaz, hogy ő orvosi munkát nem tud végezni, de a receptek, beutalók, táppénzes papírok
intézését, illetve telefonos orvosi konzultáció bonyolítását vállalja. Nem tehettünk mást, tudomásul kellett venni a helyzetet,
hogy a betegellátásban minimális lesz egy ideig a szolgáltatás.
Aggódtunk azonban a Covid oltások beadásának elmaradása miatt, és segítséget kértünk a Járási Hivatal és a Kormányhivatal vezetésétől annak érdekében, hogy két településes körzetünkben
kapjunk helyettes oltó orvost. Nem lehetett könnyű az egészségügyi hatóság munkatársainak találni olyan háziorvost, aki a
saját körzetének feszített tempóján túl a nyakába veszi még két
falu injekciózását, de ez mégis sikerült. Dr. Bárdosy Balázs Zénó
etyeki háziorvosnak köszönhetjük, hogy március 31-re Alcsútdobozon és Tabajdon az eddig jelentkezett 60 éven felüliek megkapták legalább az első oltásukat. A dinamikus helyettes oltó orvosunk a kiváló szaktudása mellett emberközpontúságával, hihetetlen munkabírásával, pozitív kisugárzásával járt közénk oltani. Mellette még abban a szerencsében is részünk volt, hogy
Varga Ferenc személyes ismeretsége révén közel kerültünk Dr.

Dobronyi Ilona Felcsúton élő, nyugdíjas, nagytapasztalatú doktornőhöz, aki önkéntesen felajánlotta korrekt és szakszerű segítségét. Így két orvos is oltott a körzetben, amíg Hadházi doktor lábadozott. Az oltások szervezésében, az érintettekkel való egyeztetésben én magam oroszlán szerepet vállaltam, a lebonyolításnál pedig Vargáné Ángyás Gabriella védőnőnk és gyakornoka
nyújtottak hathatós segítséget doktorainknak. Igazán elmondhatom, hogy megvolt az összhang az „oltó stábban”, gördülékenyen folyt az oltás. A három hetes helyettesítési időszak zárultával egész faluközösségünk nevében megköszöntem Bárdosi
doktor úrnak és Dobronyi doktornőnek a tudásuk legjavát adó,
odaadó szolgálatot. Segítségükkel körzetünkben is közelebb kerültünk ahhoz, hogy legyőzzük a vírust, és hathatósan előbbre
lépjünk egészségünk megőrzésének érdekében. Mindig hálával
gondolunk Rájuk ezért!
Hadházi doktor úr visszatértével is aktívan kivesszük a részünket az oltások további szervezésében és lebonyolításában is.
Most már a fiatalabb korosztályok következnek a sorban, nagy
munka vár még ránk a következő hetekben, hónapokban is!
Tóth Erika polgármester

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

KÖZLEMÉNY
az általános iskolákba történő beíratásról
A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök)
8.00 órától 19.00 óráig

2021. április 16. (péntek)
8.00 órától 19.00 óráig
A szülő, törvényes képviselő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági
igazolványokat. Személyes megjelenés esetén – a beiratkozást megelőzően történő telefonos egyeztetés alapján – az iskola
beosztást készít a járványügyi szabályok betartása érdekében.
A szülő, törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.ekreta.hu/kezdolap) keresztül is indíthatja 2021. április 16-án 19.00 óráig. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok
bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.
A felvételről első fokon a beiratkozást követően tizenöt napon belül az iskola igazgatója írásban dönt, elutasítás esetén a
jogorvoslat benyújtására a szülőnek, törvényes képviselőnek tizenöt nap áll rendelkezésére. A jogorvoslati kérelmet az elutasító
döntést hozó iskolához kell benyújtani, a kérelemről az iskola fenntartója dönt. Amennyiben a választott iskola igazgatója a
gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő, törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon
belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A beiskolázási körzetek listája megtekinthető a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek honlapon.
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Tornaszoba és bölcsőde épül
a Háromhárs Óvodában
A Magyar falu programban elnyert 30 millió forintos forrásból
óvodai tornaszobát épít a Háromhárs Óvodához az önkormányzat.
A Klotild főhercegnő által 1882-ben alapított óvoda műemlék épületéhez kapcsolódóan mintegy száz négyzetméternyi
új szárny készül, ahol sportterem, öltöző, mosdók és szertár kapnak helyet. A korábban megvásárolt szomszédos telken műfüves
kis sportpálya szolgálja a gyerekek mozgását.
A tornaszoba kivitelezéséhez folyik a közbeszerzési eljárás, mondta el Tóth Erika polgármester. Az intézmény további
138 millió forintos pályázati támogatásból nyolc kisgyermek befogadására alkalmas minibölcsődével bővül. A végleges tervdokumentációját benyújtották engedélyezésre a megyei építési hatósághoz. Ezt követően készülnek a kiviteli tervek, s kiírható a
közbeszerzési eljárás.
Zsohár Melinda (feol.hu)
Magyarországon jelentősége az utóbbi
időben csökken, a sült bárány helyett inkább a húsvéti sonka kerül az ünnepi asztalra.
Sibálás
Fejér megyében még ma is élő népszokás
a húsvéti sibálás. Kelléke a siba, amelyet
fűzfavesszőből fonnak. Pázmándon például a legények már a hajnali órákban kiugrasztják a lányokat az ágyból, egymás
kezébe adva a sibát, közben ezt kántálják:
„Sibiribi tojásos, keléses bolhásos. Esztendőre frissebb légy, ne olyan lusta, mint
most!”
A sibával való köszöntés után a
kölnivízzel való locsolkodás sem maradhat el.

A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, amikor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, de emellett fontos
családi ünnep is, amelyhez számos népszokás és hagyomány kötődik.
Locsolkodás
A locsolkodás napja a Húsvéthétfő. A vízzel való locsolkodás hagyománya a víz
megtisztító és megújító erejében gyökerezik. Vidéken még ma is több helyen kútvízzel locsolják a lányokat, azonban elterjedt a kölnivizek használata. A versmondással egybekötött locsolkodás után a locsolók régen csak hímes tojás kaptak, ma
már csokoládét, süteményt és italt kínálnak a házigazdák.
Húsvéti tojás
A tojás az újjászülés, a termékenység

szimbólumaként lett része a húsvéti népszokásoknak. A húsvéti tojások különféle
technikával készülnek, és sok helyen a
mai napig igyekeznek megőrizni az egyes
tájegységekre jellemző díszítési motívumokat. A hagyományos tojásdíszítési
technikák türelmet és kézügyességet igényelnek. Gondoljunk csak a patkolt tojásra, a karcolt vagy a viaszolt tojásra. De a
régi tojásdíszítések közül ma is könnyen
alkalmazhatjuk a berzselt, vagy leveles
tojást.
A tojás mellett a húsvét szimbóluma a nyúl és a bárány is.
Magyarországon is tradíció a húsvéti fészek készítése az ajándék és a húsvéti tojások számára. A húsvéti nyúl egyes
források szerint a 16. századi Németországban vált a keresztény ünnepkör részévé, itt készítették az első kosárfészket és
később az első édességből készült nyulat.
A bárány bibliai eredetű jelkép.
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Ünnepváró faluközpont

Állatorvosi
ügyelet

Köszönjük önkormányzati munkatársaink kreatív dekorációját!
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