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ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN 
ALCSÚTDOBOZ MINDEN LAKÓJÁNAK 

Tóth Erika polgármester
és az Önkormányzat Képviselő-testülete!

Füle Lajos: Van bocsánat

Van bocsánat, ám az ára:
Felvitték a Golgotára,
Felszögezték a keresztre,
Vérben ázott drága teste…
Ott függött az éjszakában,
Fején töviskoronával,
Mint valami gyilkos-fajta…
Minden ember bűne rajta,
Az enyém is, a tiéd is.

Hogy lehet, hogy szeret mégis,
Hogy nem maradt sírjában ott?
- MEGVÁLTÓNK lett, 
feltámadott!

Az 1848-49. évi forradalom és szabadság-
harc történelmünk egyik legdicsősége-
sebb évszáma, amelyre szívesen, minden 
fenntartás nélkül emlékezünk vissza. 

Március 15-én reggel a magyar ember ün-
neplőbe öltözik, és kitűzi a nemzetiszín 
kokárdát. Tiszteletből a hősök iránt, akik 
örökre beírták nevüket a magyar történe-

lembe! Így zajlik ez minden évben ott, 
ahol magyar él, és itt nálunk Alcsútdo-
bozon is. Ünnepelünk ezen a napon, ki-
csik és nagyok együtt. A hagyományok-
hoz hűen iskolánk 3. osztályos tanulói 
idén is színpadi műsorral készültek a jeles 
napra. A kisdiákok versekkel, dalokkal, 
jelenetekkel idézték fel az egykori esemé-
nyeket, amit lenyűgözve néztünk. Hibát-
lan szövegmondás, tiszta énekhangok, ki-
forrott mozgás kötötte le a figyelmünket, 
és hozta testközelbe a százhetvennégy év-
vel ezelőtti eseményeket. A gyerek elő-
adók igazi beleéléssel adták át az ünnepi 
üzenetet: „Éljen a magyar szabadság, él-
jen a haza!” Elismerés és köszönet a sze-
replőknek a kiváló előadásért, és a felké-
szítő pedagógusnak, Szanyiné Halgancz 
Teréznek a műsor összeállításáért, betaní-
tásáért!

Tóth Erika

Önkormányzat és Iskola közösen emlékezett 
1848/49 hőseire
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A József Nádor Általános Iskola

A VÍZ VILÁGNAPJÁN
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hírei, eseményei 

Régen Gergely-napon (március 12-én) az iskolás gyerekek csa-
patostul házról házra járva verbuválták iskolába az iskolás korú 
gyerekeket. Ezt a szép hagyományt iskolánk sok éve őrzi és ápol-
ja. Az elmúlt két év járványügyi intézkedései miatt sajnos nem 
kerülhetett megrendezésre, ezért idén különösen nagy öröm volt 
számunkra, hogy fogadhattuk a legnagyobb óvodásokat. A ne-
gyedik osztályos tanulók és a leendő elsős gyermekem is izga-
tottan várta a találkozást. 

Március 11-én pénteken délelőtt az aulában vártuk az 
óvodásokat, szüleiket és az óvónéniket. Keindl Zoltánné igaz-
gató asszony vezetésével az 5. osztályosok egy néptáncbemuta-
tót tartottak, majd táncba hívták a kicsiket is. Ezt követően meg-
tekinthették a 4. osztályos termet, amely jövőre az ő osztályter-
mük lesz. Itt kézműves foglalkozáson vettek részt, ahol ceruza-
tartót készítettek. A szorgos kis kezecskék ügyesen színeztek, 
nyírtak és ragasztottak. Énekeltünk egy iskolába hívogató dalt és 
Kati néni, a napközis tanító néni játszott népi játékot, ami nagyon 
tetszett nekik. Tartalmas, vidám és hangulatos délelőttöt töl-
töttünk el együtt.

Gergely-nap az iskolában

Magyarország kormánya egész évben folyamatosan szervezi az 
általános iskolai korosztály színházi, népzenei, komolyzenei és 
múzeumpedagógiai foglalkozásait. Ebben a hónapban az 5. osz-
tályosok a tatai Kuny Domokos Múzeumba látogathattak el, ahol 
állandó helytörténeti kiállítást tekinthettek meg rendhagyó törté-
nelemóra keretében. Múzeumpedagógus kísérte végig a gyere-
keket, akik interaktív módon fedezték fel a korabeli tárgyakat, 
bútorokat, használati tárgyakat, történelmi hagyatékokat. Érde-
kes program volt, melyen a gyerekek ingyen vehettek részt. 

A 4. osztály Bicskére utazott a Csokonai Vitéz Mihály Ál-
talános Iskola tornatermébe, ahol a Lázár Ervin Program kere-
tében egy népzenei előadáson vehettek részt Aki dudás akar len-
ni címmel. Megnevezték és megszólaltatták a népi hangszereket. 
Népdalokat tanultak és a már énekórán tanult dalokat énekel-
hették népzenei kísérettel. A gyerekeknek nagyon tetszett ez a 
program. 

A 2. osztályosok 2022. március 25-én Bicskén a VSG 
Táncszínház 4 táncművészének előadásban Csipkerózsika va-
rázslatos történetét láthatták. A kíséret klasszikus zene volt, a 
közismert karaktereket táncművészek formálták meg. A félelmet 
keltő jeleneteket humorral árnyalták. A látványos zenés-táncos 
előadásban többek között feltűnik egy vicces udvari bolond, egy 
gonosz tündér, a gyönyörű és kedves Csipkerózsika és természe-
tesen a daliás herceg is. Az előadás különlegessége volt, hogy 
egyes jelenetek a nézőtéren a közönség bevonásával zajlottak. 
Az előadás a sok látványos hatáselemmel igazi nagyszínházi él-
ményt nyújtott. A gyerekek az elejétől a végéig nagyon élvezték 
az előadást. Annyira, hogy még egyszer meg akarták nézni.       

Tündi néni, Szilvi néni és Péter bácsi 

Lázár Ervin Program
Múzeum- és színházlátogatás 

Mindig nagy sikere van a jeles napok alkalmából meghirdetett 
rajzversenyeknek. Nem volt ez másképp az idei Víz világnapján 
sem. Szerencsére ez a téma közel áll a gyerekeinkhez, hiszen a 
környezetvédelem kiemelt fontosságú iskolánk mindennapjai-
ban. Csodálatos, nagyon tanulságos, figyelemfelhívó rajzok szü-
lettek. Több mint 88 alkotás született. Mi felnőttek is legalább 
ilyen lelkesedéssel készítettük számukra a halacskákat lufiból, 
csónakokat papírból ajándékképpen. A fent leírtakról beszélje-
nek a képek!

Szilvi néni

A víz, ahogyan a gyerekek látják

Iskolánkban minden évben lelkesen várjuk a Víz világnapját, bár 
mi a hétköznapokon is fontosnak tartjuk a környezettudatos ne-
velést. Rendszeresen felhívjuk a gyerekek figyelmét az elérhető, 
tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettsé-
gére is. De ha már világnap, akkor arra gondoltunk, hogy méltó 
lenne olyan helyre elvinni idén az iskola összes tanulóját, ahol a 
legközelebb lehetnek a titokzatos, de gyönyörűséges vízi világ-
hoz. Ezért útra keltünk, és irány a Tropicarium-Óceanárium! 
Egyben volt borzongató és csodálatos a szembesülés, hogy kik is 
élnek még rajtunk kívül ezen a bolygón! Ámulva néztük hazánk 
vízi világát éppúgy, mint a lesben álló aligátorokat, egzotikus 
hüllőket és kétéltűeket, kis majmokat, madarakat és több ezer 
színes halfajt. Szerencsére nem áztunk meg az esőerdőben sem, 
ahol az aligátorok felett negyedóránként eleredt a trópusi eső. A 
cápaakvárium alatt húzódó 12 méteres látványalagútban csak 
egy karnyújtásnyira voltunk a tigris-, és barna cápáktól, de a leg-
nagyszerűbb élmény mégis a rájasimogató volt, ahol minden 
gyerek könyékig pancsolt a medencében egy-egy simogatás re-
ményében. Sokáig elidőztünk az akváriumok között, de azért ju-
tott idő fényképezésre, szuvenír vásárlására és egy jó kis hambur-
gerezésre egyaránt. Mégis a legjobb ajándék, amit hazavittek a 
gyerekek, a sok-sok vidám pillanat, a sok szép élmény volt.

        
Szanyiné Halgancz Teréz

Cápák között
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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok  (1Thess 5:16-18)

Tisztelt alcsútdoboziak!
Április második szerdáján, 13-án az elmúlt harminc évben, áp-
rilis hónapban elhunytakért lesz bemutatva a szentmise, mely es-
te 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./
Csányi Imre /2021.04.22./
Az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében!

Alcsútdobozi Római Katolikus Egyházközség

„Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják.
Bárány megváltja nyáját, és az ártatlan
Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját.”

A minap beállítottak az egyik iskolába egy díszletet, amelynek 
része volt egy tárcsás telefonkészülék. Nem tartom magam idős-
nek, de nagyon meglepett, hogy amikor megkérdeztem a nyolca-
dikosokat, hogy tudják-e, hogyan kell felhívni vele valakit, a 
többségük tanácstalanul nézett a telefonra. Meglepett, hiszen 30 
éve még alig volt nyomógombos készülék, ezért nem gondoltam, 
hogy ennyire kikopott – vagy már nem is rögzült – a fiatalok tu-
datában ennek a típusnak a használata. 

Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy talán mi magunk is 
így vagyunk a bibliai vagy egyéb, főként egyházias környezet-
ben használt fogalmakkal. Nem értjük őket, mint ahogy sokszor 
nem értjük a nagyszüleink által használt szavak egy részét sem. 
Helyettük új szavak tudatosulnak, új hatások érnek minket a ki-
tágult világban. Ezért a hittanórákon külön el kell magyarázni 
ezeket a szavakat, ha találkozunk velük a sorra kerülő tananyag-
ban.

Az egyik ilyen szó, amit a köznyelvben alig használunk, a 
kiengesztelődés. Leggyakrabban a szentmisében halljuk: „en-
gesztelődjetek ki szívből egymással!” Ezt azt jelenti, hogy állít-
suk helyre egymás között a békét (ha esetleg az nem állna fenn). 
Az engesztelés, közelebbről Isten kiengesztelésének, kibékíté-
sének szándéka a bűneink miatt az Ószövetségben is jelen van: 
már Mózes törvényei is előírják engesztelő vagy jóvátételi áldo-
zat bemutatását. (Lev 4. fejezet)

Az értelmező szótár szerint, aki engesztel, az „békíteni 

próbál; sértődött, haragos embert szóval, ígérettel, neki gyakran 
igazat adva vagy kárpótlást ígérve és adva arra próbál rávenni, 
hogy ne tartson haragot, béküljön ki.” (nyelvtanilag az enged 
igéből származik: eng+eszt= arra buzdít, hogy engedjen meg/el 
valamit).

Az Újszövetség azonban radikális változást hoz az en-
gesztelés kérdéskörében. A keresztények megtanulták, hogy Is-
ten előtt egyetlen kedves engesztelő áldozat Jézus Krisztusnak az 
élete és megváltó kereszthalála, amellyel valóban kiengesztelte 
az emberiséget az Atyával. Tehát Jézus Krisztus az, aki kibékíti, 
Istennek igazat adva, kárpótlásként Istennek tetsző élettel ráveszi 
az Atyát, hogy aki őhozzá hasonlóan él, az hozzá hasonlóan ré-
szesüljön az ő feltámadásában is, ami Isten jutalma az őt követők 
részére.

Igazuk van azoknak, akik azt állítják, hogy semmit sem 
tehetnénk a saját üdvösségünkért, mert ahhoz Isten kegyelme 
szükséges, de nincs igazuk, amikor ennek kapcsán azt állítják, 
hogy miután kegyelemből üdvözülünk, ahhoz nem kell tennünk 
semmit. Teológiai okoskodás helyett tanuljunk az apostoloktól, 
akik a tettek emberei voltak, amikor Jézus Krisztust kellett be-
mutatni a pogány tömegeknek. A korai keresztényeket Anti-
ochiában, pogány környezetben nevezték első ízben krisztusiak-
nak (=keresztényeknek), mert úgy éltek, hogy abból mindenki 
megismerte Jézus Krisztust. 

A kiengesztelés műve tehát Krisztusé, aki ránk is bízza az 
engesztelés folytatását. Ezt szolgálatként (διακονία – diakonia) 
írja le szent Pál, hiszen aki Krisztusban van, az új teremtmény, 
aki Krisztusban van, az „beöltözött, beköltözött” Krisztusba, és 
folytatja a művét. „Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a 
világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kien-
gesztelődés igéjét. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az 
Isten int benneteket általunk.” (2Kor 5, 19-20)

Adja Isten, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozata által 
kiérdemeljük, nagyböjti felkészülésünkkel és jótetteinkkel pedig 
meg is érjünk arra a boldog örök életre, amelynek húsvéti re-
ménnyel már előre örvendezhetünk.

Jäger Tamás hitoktató

Krisztus a mi kiengesztelődésünk

Erdei Johanna: Feltámadás
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ISTEN ÉLTESSE 
SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége
nevében tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük:

Takács Lajosné
szül. Németh Etelt

99. születésnapja alkalmából  

Győri Istvánt
91. születésnapja alkalmából  

Csányi Józsefné
szül. Béllei Máriát

85. születésnapja alkalmából  

Juhász Erzsébetet
(Buzi Jánosné)

83. születésnapja alkalmából  

Kispál Ibolyát
84. születésnapja alkalmából  

Nagy Sándort
82. születésnapja alkalmából

Mindannyiuknak
nagyon jó egészséget

és derűs napokat
kívánunk!

Világban a világért,
a háborúban a békéért
Rendkívüli időkben alapelvárás a gyors 
reakció. Amikor nagy vész szabadul egy 
országra, ott bizony tenni kell valamit. Az 
idő szorít, a percek fogynak, és ilyenkor 
minden egyes pillanat számít. A tétovázás 
újabb életeket követelhet, a bekövetkezett 
katasztrófa pedig – legyen az bármilyen is 
– sorra szedi az áldozatait. Krízishelyze-
tekben a tétlenség veszélyes, és a szó szo-
ros értelmében véve pusztító hatású is.

Jóel próféta idejében Izráel népe 
egy addig aligha tapasztalt természeti ka-
tasztrófával nézett szembe. Egy szinte a 
semmiből feltűnő sáskaraj teljesen fele-
mésztette az ország földjein lévő gabonát, 
amelynek következményeként az éhezés 
valóságos lehetőséggé vált a nép számára. 
A próféta érzékletesen festi le a pusztítást: 
a népes sáskahad nem kímélte a szőlőt, a 
búzát, gyászba döntötte a termőföldet, el-
apadt a must és odalett az olaj. „Szomor-
kodnak a parasztok, jajgatnak a szőlőmű-
vesek… a mosoly is lehervadt az emberek 
arcáról.” (Jóel 1,12).

Egy ilyen ökológiai katasztrófa 
kellős közepén ésszerűnek tűnne azonnal 
cselekedni. Modern felfogásunk szerint 
azonnal írtanánk a kártevőket, rögtön el-
kezdenénk bevetni újra a földeket, hogy 
minél hamarabb biztosíthassuk az ellátást 
az emberek számára, stratégiai tervet ké-
szítenénk a megmaradt élelem beosztá-
sára – ezeregy módon próbálnánk elejét 
venni a krízis fokozódásának.

Sokkolónak tartom, hogy Isten el-
ső tanácsa a próféta száján keresztül 
mégis valami radikálisan más szempontot 
kínál a nép számára. A papokat – s rajtuk 
keresztül az egész népet – erre szólítja fel: 
„Öltsetek gyászruhát, és sírjatok, ti pa-
pok! Jajgassatok, kik az oltárnál szolgál-
tok! Gyászruhában töltsétek az éjszakát, 

Istenem szolgái… Tartsatok szent böjtöt, 
hívjátok istentiszteletre a népet! Gyűjtsé-
tek össze a véneket, az ország minden la-
kóját Isteneteknek, az Úrnak a házába, és 
kiáltsatok az Úrhoz!” (Jóel 1,13-14)

Úgy tűnhet, mintha a próféta szán-
dékosan szabotálni akarná a tényleges 
munkát, mintha azt akarná, hogy senki ne 
lépjen a tettek mezejére, hanem holmi áj-
tatos cselekedettekkel tékozolják el az 
emberek az értékes perceket. A böjt, a 
gyászruha, a kiabálás és a sírás nem oldja 
meg a humanitárius katasztrófát, és nem 
teremt a semmiből eleséget az éhező szá-
jaknak.

Minden imádságban eltöltött perc, 
minden böjti lemondás vagy odaszánás 
elpocsékolt időnek és tettnek tűnhet, ha az 
ember magát és ezt az egész világot pusz-
tán önmagában szemléli, vagy csak a ter-
mészeti és emberi törvényszerűségek sze-
rint látja mozogni a valóságot. Ha csak mi 
vagyunk és a sáskaraj, ha csak mi va-
gyunk és a katasztrófa, ha csak mi va-
gyunk és a háború – akkor tényleg nincs 
értelme imádkozni, böjtölni, gyászruhát 
felvenni. Ha viszont ott van Isten az ég-
ben, aki a keresztyének hite szerint meg-
szabja az esőnek és a szárazságnak az ide-
jét, aki ismeri a háborúnak és a békének az 
idejét, aki elvesz és odaad, úgy nincs más 
lehetősége az embernek, mint számolni 
ezzel a felsőbb hatalommal.

Hetek óta krízisben élünk. Nem 
sáskahad emészti a világot, hanem az em-
beri gőg hangjának engedő indulatok 
pusztítanak ártatlanokat. A böjt, az imád-
ság, a gyászruha önmagában semmit nem 
old meg. Nem varázskellékek, amelyek-
nek segítségével gyorsított eljárásban 
tárgyalják sóhajainkat és vágyainkat a 
mennyben. A keresztyén ember tudja jól, 

hogy nem állhat követelésekkel és ulti-
mátumokkal Istene elé. Alázattal közelít, 
szomorúságát az elé a Krisztus elé tárja, 
aki maga is megízlelte a szenvedés mély-
ségeit. Gyászruhája, sírása, imádsága és 
böjtje szerény áldozat Isten előtt, ami 
semmit nem garantál ugyan, de amivel 
alázatos reménységének ad hangot.

Krízisben cselekedni kell – még-
pedig azonnal. Nem utasítjuk el a cselek-
vés megannyi megnyilvánulását, nem ki-
csinyeljük le azok fontosságát. De tud-
nunk kell, a krízisben a mennyek orszá-
gának kapuit a böjt, az imádság, a belső 
ember csöndes kopogtatása nyitja meg. 
Ez nem tétlenség. Ez aktív jelenlét a vi-
lágban – a világért; a háborúban – a béké-
ért.

Lendvai Sándor
református lelkipásztor
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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.

Március hónapban az alábbi fontosabb 
döntéseket hozta meg a képviselő-tes-
tület.

Az MFP–KTF-2020 Közösségi 
tér fejlesztés témában benyújtott pályá-
zatunk kedvező elbírálást kapott, amely 
az alcsútdobozi Sportcsarnok és Közös-
ségi Színtér létesítményünk belső felújí-
tásához nyújt mintegy 18 millió forint 
összegű forrást. A generálkivitelezéshez 
elsősorban helyi vagy szomszédos telepü-
lési vállalkozókra számítottunk, azonban 
a munkaerő kapacitásuk hiánya miatt még 
idén sem tudják vállalni a feladatot. Eb-
ben a helyzetben úgy döntöttünk, hogy 
részmunkákra osztva kérünk be ajánlato-
kat, melyek a következők: festés-mázo-
lás, asztalos munkák, sportparketta felújí-
tás. Első körben a festés-mázolás rész-
munkára érkeztek be ajánlatok, melyek 
közül a 36/2022.(III.9.) határozattal a 
legkedvezőbb ár/érték arányú került kivá-
lasztára. A döntés alapján megkötésre 
került a kivitelezői szerződés, amely sze-
rint április 11-től el is kezdődnek a mun-
kálatok.

Az MFP–SZL-2020 Szolgálati 
lakás pályázatunk támogatói okiratát 
2020. december 2. napján kaptuk meg, 
mely az egészségügyi központunk tetőte-
rében tervezett szolgálati lakások kialakí-
tásához nyújt mintegy 30 millió forint 
összegű forrást. Azonban a kivitelezéshez 
bekért árajánlatok ezt meghaladó össze-

get jeleztek, ezért idén februárban újabb 
pályázati kérelmet nyújtottunk be az 
MFP-SZLOSZL/2022 kiírásra, 21 mil-
liós igénnyel. Ennek elbírálása előtt a 
37/2022.(III.9.) testületi határozattal 
kiválasztott kivitelezővel a szerződést 
úgy tudjuk csak megkötni, ha ütemezzük 
a kivitelezést, amelynek az elindítása sür-
gős, mivel az első MFP-s pályázat telje-
sítési határideje 2022.06.30.  Az 1. ütem-
ben az 1. sz. lakás és a feljáratot biztosító 
lépcső kialakítását szerepeltetjük június 
30-i határidővel, a rendelkezésünkre álló 
összeg erejéig. A 2. ütemet, azaz a 2. sz. 
lakás kialakítását pedig ahhoz a feltétel-
hez kötjük, ha megkapjuk a támogatói 
döntést a februárban benyújtott pályáza-
tunkról.

A 38/2022. (III.9.) határozattal született 
döntés arról, hogy az Alcsútdoboz 60, 74, 
84/4, 109, 149, 150/2 és 157 helyrajzi 
számú kivett, beépítetlen terület művelési 
ágú területek bérbeadásáról pályázatot ír 
ki az önkormányzat. Az ingatlanokra a ko-
rábban megkötött ingatlanhasznosítási 
szerződések lejártak, a fenti határozatával 
a további bérbeadási szándékát nyilvání-
totta ki a Testület. A pályázat meghirde-
tésre került a község hirdetőtábláján és a 
www.alcsutdoboz.hu című honlapján.

Egyéb fontosabb intézkedések

Március 25-én és az azt követő hétvégén 
hulladékgyűjtési akciót tartottunk. Az 
önkormányzat munkatársai, az iskolánk 

Testületi ülés
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Amit a szomszédos országban dúló háború miatt meg kell tenni, 
abból a magyar kormány és a magyar emberek jól vizsgáztak. 
Példaértékű az összefogás, amely a háborús helyzetben lévők és 
a menekülők megsegítésére bontakozott ki országszerte. Ezt ta-
pasztalhattuk meg közvetlen környezetünkben is. A tragikus ese-
mények láttán-hallatán Alcsútdoboz lakosságában a segítő szán-
dék azonnal megszólalt. A gyűjtési felhívásokhoz sokan csatla-
koztak. Március hónap első két hetében három kisbusznyi ado-
mány gyűlt össze a falunkból a határmenti menekült pontokra 
azért, hogy a biztonságukat vesztett, otthonukat elhagyni kény-
szerülő emberek napi szükségleteinek enyhítéséhez hozzájá-
ruljunk. A hónap második felében a református gyülekezet kez-
deményezésére jelentős összeg gyűlt össze kárpátaljai testvér-
településünk, Rát megsegítésére, akik az Ukrajna távoli részeiről 
hozzájuk menekült embereket befogadták és ellátják. Minden 
adományozónak ezúton is hálával köszönjük meg a felajánlását! 
Bízakodjunk, és imával is kérjük, hogy a háború minél előbb fe-
jeződjön be, de ha mégis szükség lesz további segítségre, a ko-
rábbiakhoz hasonlóan számítunk lakosaink partnerségére.

Tisztelettel:
Tóth Erika polgármester

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT!

Szeretném minden kedves adakozó testvérnek megköszönni a 
Ráti testvértelepülésünk megsegítésének céljából felajánlott 
adományát! Több helyre is kaptunk Önöktől készpénzadományt: 
voltak, akik az Önkormányzathoz, mások a Római katolikus 
gyülekezethez juttatták el az odaszánt összeget, a Református 
Egyház pedig a március 20-i istentiszteletre szervezte a gyűjtést. 
Köszönetet mondva, szeretettel hirdetem, hogy 1.070.000 Ft, az-
az egymillióhetvenezer forint gyűlt össze, melyből egy tonna 
élelmiszert, illetve tisztasági szert vásároltunk. 2022. március 
24-én, csütörtökön hajnalban indultunk útnak Tima János gond-
nok úrral Rátra, ahol fogadott bennünket Szimkovics Tibor ráti 
református lelkipásztor. Rendkívül hálás, és megdöbbent, hogy 
ilyen messziről is kapnak segítséget. Isten áldását kéri az ada-
kozó testvérekre! Az ottani helyzet azonban nem megnyugtató. 
Nem tudunk annyira tájékozódni médiából, hogy átérezzük, mi 
történik ott. Ezt látni kell… Az iskola, az óvoda épületében is 
menekülteket fogadtak be. Nagyon sok menekült érkezett több-
száz, illetve ezer kilométert utazva napokon át zsúfolt vonato-
kon, mosdó nélkül. Gyermekek videózták le, ahogyan otthonu-
kat rakétatámadás érte. Háromnapos, igen 3 napos csecsemővel 
kényszerültek útnak indulni, menteni életüket. 

Igen, tudom, hogy nem lett volna kötelességünk segíteni. 
De gondolj bele! Egy tonna élelmiszert, ha leosztod egy főre, 
akkor az azt jelenti, hogy mintegy három napig elég számukra. 
Kevés? Lehet. De adtál, a te adományoddal is adtál 300 em-
bernek még három napot az életből. Függetlenül, hogy bármily 
keveset adtál, vagy sokat, de mégis annak az embernek ez plusz 
három nap volt az életben, amivel te hozzájárultál!

KÖSZÖNJÜK! 

Szeretettel:
Lendvai Sándor református lelkész, Tima János gondnok, 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat,
Tóth Erika polgármester 

A felebarát nem félig barát!
Áldás Békességet!

7. és 8. osztálya és néhány helyi család több mint 100 zsák sze-
metet szedett össze. Sajnálatos, hogy a hanyagul szemetelő és a 
tudatosan illegális szemétlerakó emberek miatt szenved mind a 
természet, mind a közterületi környezet, mind a környezettuda-
tos és igényesebb embertársak. Hiába helyezünk ki tiltó táblát, 
akad, aki éppen annak a tövébe önti le pl. az építési törmelékét. 
Kérem, próbáljunk felfigyeléssel, fotózással, egymásnak történő 
jelzéssel közösen tenni azért, hogy a szemét illegális lerakóit fel-
derítsük! 

Március hónap utolsó hetében történt meg a Fenyves utcai 
partfal rehabilitáció. A hat méter mélységben lefúrt vasbeton cö-
löpfal építés kivitelezése rendben lezajlott. A partfalat megtá-
masztó illetve stabilizáló munkálatok finanszírozását a belügy-
minisztériumi vis-maior kérelmünk támogatási összege fedezte. 
A megsüllyedt út felújítása érdekében pályázatot nyújtottunk be, 
bízva abban, hogy a megvalósításra még a nyár folyamán mó-
dunk lesz.

Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervével össz-
hangban március végén kirásra került a Mini-bölcsőde és tor-
naszoba építése Alcsútdobozon tárgyú közbeszerzési pályázati 
felhívás. Az eljárás lebonyolítása több hetet vesz igénybe. A ki-
választásra került Bíráló Bizottságban jogi, pénzügyi és építész 
szakmai személyek szerepelnek. A BB javaslata alapján a kép-
viselő-testület fogja meghozni a döntést a kivitelező kiválasz-
tásáról.

Befejeződött a József Attila utca hiányzó szakaszán a jár-
daépítés. A mintegy 200 méter hosszan térkő burkolattal elké-
szült járda komfortosabbá és biztonságosabbá teszi a gyalogos 
közlekedést, mert nem az úttesten kell haladni, és a babakocsik 
vagy kerékpárok is könnyebben feltolhatók a magasabban lévő 
utcákba. 

Tóth Erika
polgármester
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A 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratásokra 
az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (Csütörtök)
8.00 órától 19.00 óráig

2022. április 22. (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

a személyes megjelenés kötelező, be kell mutatni
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot

és a lakóhelyet igazoló hatósági igazolványt.

A szülő, törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot 
az e-Ügyintézés felületen

(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)
keresztül 2022. április 6-tól előzetes adatszolgáltatással 

gyorsíthatja, azonban ebben az esetben is meg kell 
jelenni a beíratási időpontokban személyesen.

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.

K Ö Z L E M É N Y
az általános iskolákba történő

beíratásról

KEDVEZMÉNYES 
VIRÁGVÁSÁR

2022. MÁJUS 7-ÉN SZOMBATON
8.00 ÓRÁTÓL ALCSÚTON 

A KÖZPONTBAN
10.30 ÓRÁTÓL DOBOZON 

A BUSZMEGÁLLÓNÁL 

Minden érdeklődőt szeretettel vár

A LOVASBERÉNYI KAISER 
KERTÉSZET 

növényeivel (muskátli és egynyáriak).

Alcsútdoboz Település Önkormányzat
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Tisztelt Lakosaink!

Az alábbiakban figyelmükbe ajánlom a településünkön 
érvényben lévő köztisztasági rendeletet, amely szabályként 
rögzíti azokat a feladatokat, amit az alcsútdobozi kulturált 

környezet megteremtése érdekében az 
ingatlantulajdonosoknak kötelezően el kell végezni. Az 
Önkormányzat nevében megköszönöm, ha betartják az 
alábbi szabályokat, és így szépen gondozott, rendezett 

porták, járdák, árkok dícsérik a helybélieket. Amennyiben 
azonban a szabályok megtartása elmarad, a rendeletben 

szereplő szankciókra kell számítani!

KIVONAT ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZTISZTASÁGI 

RENDELETÉBŐL 
Az ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági feladatok

4.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik:
a) az ingatlan és az ingatlannal szomszédos járda és 

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 
JEGYZŐ JOGOSULT KÖZIGAZGATÁSI 

HATÓSÁGI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA ÉS 
SZÁZÖTVENEZER FORINTIG TERJEDŐ 

KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG KISZABÁSÁRA. 
A BÍRSÁG ISMÉTELTEN IS KISZABHATÓ.

Tóth Erika polgármester

FELHÍVÁS
Alcsútdoboz Önkormányzat és a Kertbarát Akadémia 

csatlakozva a
 Magyarország legszebb konyhakertjei

országos  programhoz,
2022. évre is meghirdeti az  

AZ ALCSÚTDOBOZI
LEGSZEBB KONYHAKERTEK 

versenyt.

Jelentkezési határidő: 2022.  május 15.

Jelentkezési lap kérhető és leadható:
az alcsútdobozi polgármesteri hivatalban.

Értékelés:
az országos rendszerben összeállított pontozás alapján.

Díjazás:
az első helyezett a Magyarország legszebb konyhakertje

országos díjra kap jelölést;
az első három helyezett ajándékutalványt kap.

A kertek megtekintése:
2 alkalommal (június 10. - július 31. között) történik

Eredményhirdetés: 2022.augusztus 20.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő 
jelentkezését!

A névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma:    1150
Ebből szavazóként megjelent:   879 (76,43%)
Az átjelentkezett választópolgárok száma:  27 
Ebből szavazóként megjelent:   24

Az egyéni jelöltekre leadott szavazatok
 
Tessely Zoltán FIDESZ-KDNP            648
Balázs Péter                                         146 
DK, JOBBIK, MOMENTUM,
MSZP, LMP, PÁRBESZÉD  
Hegedűs Pál MI HAZÁNK                    37
Mészáros László MKKP                        27
Könyves Tamás  MEMO                      14
Fléger István Tamás                               0
MUNKÁSPÁT, ISZOMM                                     

AZ ÁPRILIS 3-I ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE ALCSÚTDOBOZON

A pártlistákra leadott szavazatok

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG 641
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT   
DK, JOBBIK, MOMENTUM,                                  151
MSZP, LMP, PÁRBESZÉD 
MI HAZÁNK                                                             34
MKKP                                                                       32
MEMO                                                                     10
NORMÁLIS PÁRT        4
MNOÖ                                                                       1

További részletes adatok:
valasztas.hu
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A Háromhárs Óvoda hírei

A tavaszi ünnepkör jellegzetes adománygyűjtő és iskolába hívo-
gató dramatikus játéka a március 12-én nagy Szent Gergely pápa 
ünnepén tartott gergelyjárás vagy gergelyezés.  

I. Gergely pápát az iskolák alapítójaként tartják számon, 
neki köszönhető, hogy a nyugati világ a keresztény egyház köz-
pontja lett. Az évszázadok során Szent Gergely napja az iskolás 
gyermekek ünnepévé alakult. Az iskolás gyermekek jelmezeket 
öltöttek, bejárták a falut az iskolakezdést hirdetve, énekszóval új 
növendékeket toboroztak, az emberek pedig megajándékozták 
őket. 

Az alcsúti iskola ehhez a naphoz igazodva ilyenkor tart 
nyílt napot. A jövendőbeli elsősöknek és szüleiknek ekkor adnak 
lehetőséget arra, hogy bepillantsanak az iskola életébe, megis-
mertetik őket az itteni lehetőségekkel, szakkörökkel.

A nagycsoportos óvodások már nagyon készülnek az is-
kolába! Március 11-ére meghívást kaptunk erre a rendezvényre. 
Sajnos a covid miatt ezek a hagyományos rendezvények elma-
radtak, három évvel ezelőtt volt utoljára.

Háromnegyed tízre odamentünk az iskolába. Az aulába 
vezettek minket, ahol már nagyon sok iskolás izgatottan vára-
kozott, nézelődött: az 5. osztályosok sokkal izgatottabban vára-
koztak népviseletben. Minden jövendőbeli elsős szülő, aki csak 
tehette eljött, hogy gyermekével együtt ismerkedjen az iskola 
rendjével, szokásaival. Nem csak alcsútiak, hanem környékbeli 
falvakból is jöttek szülők a gyermekükkel, hogy betekinthesse-
nek az iskola életébe. 

10 órakor Mariann néni, az iskola igazgatója köszöntötte az ér-
deklődőket, és bemutatta a jövendőbeli első osztályos tanító né-
nit, Tünde nénit. A köszöntő után az 5. osztályosok vidám népda-
lokból összeállított csokrot mutattak be. Ezt követően minket is 
táncra hívott Mariann néni. Először egy népi játékot játszottunk, 
és minden alkalommal másik párt választottunk magunknak. 
Utána körbeállva táncoltunk egy moldvai táncot, a pálmácskát. 

A közös tánc után frissítő itallal kínáltak minket: ásvány-
vizet és frissen facsart almalét kaptunk, ami mindenkinek na-
gyon jól esett. Ezután felmentünk az emeletre a 4. osztály tan-
termébe. 

Az asztalok három csoportot alkottak, ezeket ülték körbe 
az iskolások, és velük a jövendőbeli elsősök. A tanító néni egy 
mesét mondott az ábécéről, majd az asztalokra előre kikészített 
eszközök kaptak főszerepet. Az ovisok ceruzatartót készítettek 
maguknak vécépapír gurigából: előre nyomtatott kutyafejet és 
mancsot, valamint kis darab téglalapot színeztek ki, amit aztán az 
iskolások segítségével kivágtak, és felragasztottak. A legtöbben 
barna kutyát készítettek, de volt fekete és foltos is, sőt dalmata is! 
Búcsúzóul egy másik piros kutyás ceruzatartót is kaptak. A gye-
rekek rögtön felismerték benne Clifford kutyust, az új rajzfilm 
főszereplőjét. A tanító néni készítette dekorációs gumiból. Volt 
benne filctollkészlet, és egy piskótaszelet.

A gyerekek vidáman tértek vissza az oviba, és délután 
boldogan vitték haza az ajándékot és a saját kezük által készített 
ceruzatartókat. Reméljük, hogy jövőre érdeklődő, okos és ügyes 
iskolások lesznek!

Némethné Galler Valéria

Gergelyjárás

A hóvirágmező megtekintése (febuár24.)

Középső- és nagycsoportos óvodásainkkal egy keddi napon elin-
dultunk megcsodálni a hóvirágok nyílását. Az óvodából nehezen 
tudjuk megközelíteni az arborétum jelenlegi főbejáratát, így kér-
tük és meg is kaptuk az önkormányzattól a falu kisbuszát. A gye-
rekeknek már az is nagy öröm volt, hogy busszal megyünk. Ami-
kor megérkeztünk, azt hittük, be sem tudunk menni, akkora tö-
meg volt. Szerencsére találkoztunk Boros Jóska bácsival, a park 
korábbi vezetőjével, aki rutinosan bevezetett minket az ember-
tömegen keresztül a park belső területére. Innentől, már rövid 
úton eljutottunk a hóvirágmezőre. A gyerekek már tudják, de 
minden alkalommal megbeszéljük, hogy ez a csodálatos hóvi-
rágmező a „mi kincsünk”, és nagyon kell vigyázni rá. Nem lé-
pünk a virágra, nem szakítjuk le, de csodáljuk a szépségét és érez-
zük az illatát. Az ország különböző területéről jönnek ide láto-
gatók minden évben. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy 
ilyen összefüggő, nagy területen elhelyezkedő, illatos hóvirág 
csak nálunk nyílik! Hazafelé jövet, mikor kiléptünk a kapun az 
„élményözön” után, már csak ráadás volt, hogy egy nagycsopor-
tosunk nagymamájától kakasos nyalókát kapott minden gyerek 
ajándékba!

Kirándulás a Víz Világnapja alkalmából (március 22.)

Első látogatásunk után négy héttel, a Víz Világnapja alkalmából 
újra kirándulást tettünk az arborétumban. A bejáratnál először az 

Acsai-víz nevű kis pataknál haladtunk el, mely az arborétumon 
keresztül befolyik a Váli-vízbe. Megbeszéltük, hogy miért fontos 
számunkra a víz, mire használjuk, és hogyan kell vigyáznunk rá. 
A kanyargós utakon kerestük a „nagy” vizet, amiről azonnal kita-
lálták, hogy az a tó. Felfedeztük rajta a Klotild- szigetet, melyre 
egy gyönyörű hídon keresztül sétáltunk át. Ezután körbesétálva a 
tavat minden hídnál megtekintettük a vizet és a vízben tükröződő 
fák, hidak képét. A tópart festői látványt nyújtott a hídról nézve. 
Arról beszélgettünk viccelődve a gyerekekkel, hogy legalább 
egy hétig kellene itt ülnünk, ha mindezt le szeretnénk rajzolni. A 
csodálatos napsütésben felidéztük – az óvodában már korábban 
megbeszélt – a „víz körforgásának” jelentőségét. Gyorsan eltelt a 
délelőtt, és elhatároztuk, hogy legközelebb a Föld Napja (április 
22.) alkalmából fogunk újra ellátogatni erre a csodálatos helyre.

Kirándulások az Alcsúti arborétumban

Március 15-i ünnepség

Mint minden évben, így az idén is, már napokkal előtte készül-
tünk nemzeti ünnepünkre az óvodásokkal. Vidám, lovagoltatós 
mondókákat tanultunk, csatasorba állítós, dobpergős versekkel. 
A Magyar Huszárok c. könyvben megnéztük a huszárok visele-
tét, fegyverzetét, majd papírcsákót hajtogattunk a fejünkre. A 
rajzasztalnál minden nap készültek a kokárdák és a nemzeti színű 
zászlók. Festés közben szívesen kántálták híres magyar szloge-
nünket: Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld! Amikor elérkezett az 
óvodában az ünnep napja, minden szülő ünneplőbe öltöztette a 
gyermekét, és a három csoport verseket, mondókákat, énekeket 
előadva ünnepelte azokat a magyar embereket, akik 1848-ban 
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harcoltak a szabadságunkért. Lehet, hogy az óvodás korú gyer-
mek számára ez még csak játék, de mi úgy érezzük, hogy a jelké-
pekkel, a kétheti ünnepi készülődéssel, a tevékenységekkel elül-
tetjük a gyermekekben a hazaszeretet csíráját, mely az iskolában 
folytatódva tovább fog fejlődni.

Harsányi Anita, Tóth Gabriella
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            december 04-05 Dr. Halász György
+36 20 445 6256 

december 12. Dr. Németh Kálmán
+36 30 816 1366 

 
december 18. Dr. Koller István

+36 20 318 8191 
 

december 24. Dr. Cseh Kornél 
+36 70 217 3745 

  
december 26-26. Dr. Kiss Sándor

+36 20 941 1900                  

Állatorvosi ügyelet

          2022. április 02-03. Dr. Németh Kálmán
+36 30 816 1366

2022. április 09-10. Dr. Halász György
+36 20 445 6256

2022. április 15-16. Dr. Németh Kálmán
+36 30 816 1366

2022. április 17-18. Dr. Cseh Kornél
+36 70 217 3745

2022. április 23-24. Dr. Koller István
+36 20 318 8191

2022. április 30. Dr. Halász György
+36 20 445 6256                  

Állatorvosi ügyelet
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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

AZ ORVOSI ÜGYELET
HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 
Hívható:

16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.

A mentő hívószám: 104

Az alcsútdobozi iskola papírgyűj-
tést szervez a Föld napja alkalmából 
2022. április 22-én pénteken déle-
lőtt. A gyerekek talicskával járnak 
az utcán, és a házak elé kirakott, ösz-
szekötött papírhulladékot beszállít-
ják az iskolába. Autóval is be lehet 
hozni reggel 08:00 órától 13:00 órá-
ig az iskola udvarára. 

       
Köszönjük felajánlásaikat! 

Papírgyűjtés


