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József Attila: MAMA

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen. 

Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.

SZERETETTEL ANYÁK NAPJÁRA

Az óvoda játszóház és táncház rendezvénye
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A József Nádor Általános Iskola
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hírei, eseményei 

Boldogan számolok be Önöknek arról, hogy ismét eredeti álla-
potában pompázik az iskola salakos atlétikapályája. Köszönet ér-
te Tóth Erika polgármester asszonynak, és Török Szabolcs tan-
kerületi igazgató úrnak, akik közös ügynek tekintették a hely-
reállítást, hiszen mindenkinek fontos, hogy a gyerekek baleset-
mentes körülmények között tudjanak sportolni. Április végén itt 
kerültek megrendezésre a körzeti atlétika versenyek is. 

A Székesfehérvári Tankerületi Központ az alcsútdobozi 
iskolára adott be pályázatot 5.000 000 forint értékben a Magyar 
Falu Programba épületfelújításra. Öröm számunkra, hogy ezt az 
összeget a tankerület elnyerte és felújításra kerül a sportpályát 
körbe ölelő kerítés. 

A Gyereksziget Alapítvány ismét a szülők terheit szeretné 
csökkenteni a nyári táborok támogatásával, így a Magyar Falu 
Programba 1.000 000 Ft-ra adott be pályázatot, melyet el is nyert. 
A felső tagozatosok zánkai ott alvós 5 napos táborát támogatja 

Beruházások, elnyert pályázatok

A hetedik osztályosok sem maradhattak ki a Lázár Ervin Prog-
ramból, mely igazán nagy élményt nyújtott számukra. A szépen 
felújított és március 15-én átadott bicskei művelődési központ-
ban gyűltek össze Bicske járás hetedikes növendékei, hogy a szá-
mukra ingyenesen biztosított színházi előadást megtekintsék. 

Dzsungel könyve a bicskei művelődési házban

A Föld hetén iskolánkba ellátogatott az Utazó Planetárium, mely 
lehetővé tette, hogy minden gyermek számára elérhetővé váljon 
a csillagos égbolt. Falunk sportcsarnokában került megrende-
zésre a program, így kényelmesen néhány perces sétával egy ki-
rándulást kaptak gyermekeink anélkül, hogy buszra szálltak vol-
na. A program az első órában kezdődött, az 1. osztályos tanulók 
mehettek először felfedezni a kupolát, akik nagy-nagy izgalom-
mal várták az új kalandot. 

Változatos előadásokat tekinthettek meg a tanulók és bő-
víthették tudományos és csillagászati ismereteiket. Az alsó tago-
zatos tanulók interaktív és játékos előadásokat nézhettek meg, 
melyben Szimat kapitánnyal utazhattak egy űrhajón és játszva 
fedezhették fel a rejtelmes univerzumot, megismerkedhettek a 

Határ a csillagos ég

Ismét sportverseny!
Nagyon vártuk már, hogy ismét versenyezhessünk más iskolák 
sportolóival a felújított salakos atlétikapályán. 3 napra hirdette 
meg a diáksport szövetség a küzdelmeket, ahol Bicske járás 9 
iskolája több mint 300 versenyzővel vett részt. Örülünk, hogy 
iskolánk tanulói is kiváló eredményeket értek el: A II. korcsopor-
tos lányok csapatversenyben ezüstérmet szereztek. A csapat tag-
jai: Major Dzsenifer, Ottling Ramóna, Kovács Virág, Matus 
Emese, Nagy Judit, Szendefi Jázmin. A IV. korcsoportos fiúk 
csapatversenyben aranyérmet szereztek. A csapat tagjai: Jére Dá-
vid, Szendefi Levente, Oros László, Kiss Máté, Biró Gábriel. A 
fiúk egyéni összetett versenyben is remekeltek, mert Szendefi 
Levente 2., Jére Dávid 3. helyezést ért el. A harmadik verseny-

bolygókkal, azoknak jellemzőivel, és lakóhelyünkkel a Földdel.  
Életkoruknak megfelelően osztályonként más-más előadással 
gazdagodhattak. 

A nagyobbaknak már komolyabb csillagászati előadás 
vált elérhetővé, mely jó alapul szolgál későbbi ismeretszerzéshez 
és érdeklődésüknek felkeltéséhez a téma iránt. Segít abban, hogy 
jobban megértsük a távoli galaxisok és a világegyetemről alko-
tott képünket. A szemet gyönyörködtető látványon túl motivál 
arra, hogy ragadjunk távcsövet a kezünkbe és vizsgálódjunk a 
hétköznapokon is az éjszakában, mert ha szemfülesek vagyunk, 
akkor rendkívüli dolgokkal találkozhatunk.

Végezetül a szemléletes előadások után a hét folyamán a 
tanteremben a tanulók Földünkkel, annak megóvásával és a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos projekteket készítettek.

Libényi Petra tanítónő

Ötletes díszletekkel, találó jelmezekbe öltözve, kiváló színészek 
adták elő a mindenki számára ismert dzsungel történetet Maug-
lival, Bagirával, Sirkánnal, Baluval és Kával. Felcsendültek Dés 
László és Geszti Péter zenéi, úgy, mint a Beindul a pofonofon, 
Farkas vagyok, Egy majomban őrlünk. Köszönjük Magyaror-
szág Kormányának a lehetőséget. 

   Keindl Zoltánné osztályfőnök 

ezzel az összeggel az alapítvány. 
Május 4-ig lehet pályázni az Erzsébet-táborok napközis 

turnusaira. 59 alsó tagozatos diák jelentkezett a tanító néniknél, 
rájuk adjuk be a pályázatot 1.180.000 Ft értében. Bízunk a kedve-
ző elbírásában.

A 2021-ben kiírt Határtalanul pályázatra 20 diákkal és 2 
felnőttel adtunk be pályázatot, mellyel 1.672.470 forintot nyer-
tünk, hetedik osztályos diákjaink május 9-án indulnak 3 napra 
Szlovákiába kirándulni. 

Ugyanakkor sajnálattal vettünk tudomást arról, hogy az 
Erzsébet-táborok tavaszi osztálykirándulásaira beadott pályáza-
tainkat várólistára helyezték helyhiány miatt. 65 diákkal szeret-
tünk volna részt venni a zánkai Erzsébet-táborban. Ezeket a ki-
rándulásokat újra tervezzük. 

Egy tanterembe kapott iskolánk a fenntartótól egy óriás 
189 cm átmérőjű Samsung Smart Televíziót, és az informatika 
fejlesztéséhez 15 db fejhallgatót. Köszönet érte. 

   Keindl Zoltánné intézményvezető 

napon egyéni versenyszámokban indultak a versenyzők, ahol a 
futószámokban diákjaink remekeltek. 60 méteren Bartus Kevin 
és Ottling Ramóna, 100 méteren Nagy Jamina ért el 3. helyezést. 
Nagy Jamina 300 méteren 1. lett! 600 méteren elsőként ért be a 
célba Matus Emese, 2. lett Ottling Ramóna. Kislabdadobásban 
Tutkó Bonita szerezte meg az aranyérmet. Súlylökésben Matus 
Dominik végzett az élen. Őt követte Kis Máté a 2. helyen, Matus 
Ádám pedig a 3. helyen. Távolugrásban Barta Pál és Nagy Judit 
bizonyult a legjobbnak, 2. lett Szendefi Levente, a 3. helyen Jére 
Dávid végzett. Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő taná-
roknak. Köszönöm iskolánk 7. és 8. osztályos diákjainak a szer-
vező, lebonyolító munkát, Judit és Szilvi néninek az informatikai 
felület kezelését. Hajrá Alcsútdoboz! Irány a megyei döntő! 

Krúdy Péter testnevelő tanár
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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok  (1Thess 5:16-18)

A munka és a pihenés helyes megosztásának problémája nem a 
modern világ szüleménye, jóllehet a haszonelvű gondolkodás 
korunkban is gigászi mérteket ölt. Igaz ugyan a kijelentés: a sem-
miből magától nem lesz valami, tudhatjuk azonban, hogy az em-
ber nem gép, és nem úgy hajtja a legnagyobb hasznot, ha állan-
dóan dolgozik, hanem ha természetének megfelelően rendezi be 
az életét. (Sőt, ha már a gépekről is szó esett: még az autónknak 
sem elég, ha pusztán tankolunk bele, és használjuk: időnként 
még ennek az érzéketlen tárgynak is szüksége van „rekreációra”, 
feltöltődésre – azaz karbantartásra és szervizelésre ahhoz, hogy a 
célnak megfelelően, hosszú távon működjön, és szolgálatot te-
gyen.)

Az ember azonban nem gép, hanem annál sokkal nagy-
szerűbb és összetettebb: lehetetlen tehát, hogy folyamatosan és 
kizárólagosan a haszon hajtására és a munkára rendezkedjen be. 

Szerencsére a keresztény vallás, sőt előzménye, az ószö-
vetségi hit is tisztában volt már ezzel. Mózes törvényei korszak-
alkotó újításként vezették be az ókorban a pihenés kötelezett-
ségét (még a szolgáknak is), sőt a komolyságát hangsúlyozan-
dóan ennek megszegését halálbüntetéssel torolták meg. (Az Úr 
napját szenteld meg!) Az a tény, hogy e parancs Isten imádása és 
nevének tisztelete után következik, arra utal, hogy a kikapcsoló-
dás és töltekezés száműzése az életünkből közvetlenül Istent és 
az ő elgondolását sérti. Utal a parancs arra is, hogy a töltekezés-
nek nem lehet tökéletesebb formája, mint az Isten jelenlétében 
való megnyugvás – az imádság és az elmélkedés.

Mi azonban a túl sok szolgálat mellett sokszor nem figye-
lünk arra, hogy kellő pihenéshez is jussunk. Gyakran sajnáljuk a 
pihenéssel „elvesztegetett” időt. A kikapcsolódás, a szabadidő 
értelmes eltöltése azonban nem elvesztegtett idő,. A Szentírás 
több ízben elénk tárja ezt a kinyilatkoztatást: „pihentében is meg-

áldja az Úr, akit szeret” (Zsolt 126,2). 
A szabadidő tehát nem az idő múlatását szolgálja, hanem 

annak jó felhasználását (vö. Ef 5,16): vagyis a munka fáradal-
mainak kipihenését és a testi-lelki erőgyűjtést; a kulturált szóra-
kozást és társalgást, az egészséges közérzet értelmes ápolását és 
javítását; a családi és rokoni, baráti és közösségi élet gondozását; 
a művészetek ápolását, melyek a legősibb időktől fogva kifeje-
zetten a pihenést szolgálják; a természettel való találkozást, az 
önképzést, olvasást; az életritmus kialakítását a hajszoltság és a 
stressz ellen.

Az evangéliumból ismerjük Mária és Márta történetét: ők 
Betániában éltek a testvérükkel, Lázárral együtt. Jézus kedvelte a 
testvéreket és Lázárt feltámasztotta a halálból (Jn 11,1–5). Több-
ször is meglátogatta ezt a családot: az ilyen alkalmak során Jézus 
tanított Istenről, az emberről, a világ dolgairól. Ezeket hallgatva, 
a jelenlévők átvitt értelemben mindig Isten tükrébe nézhettek 
bele. Felismerhették azt, hogy mit jelent az ember Isten számára, 
és hogyan élheti meg az ember a hitét a mindennapokban. Az 
egyik alkalommal, amikor az Úr náluk járt, Márta nagy vendég-
szeretettel fogadta Őt. Úgy szorgoskodott, ahogyan illett a ven-
dég érkezésekor, így szolgálva Jézust. A testvére, Mária azonban 
nem segített neki a háztartási munkákban, Márta ezért megha-
ragudott rá. Úgy érezte, hogy Mária magára hagyta őt a szolgá-
latában. Márta kérésére azonban Jézus szokatlan módon vála-
szolt. Arra tanította Mártát, hogy Isten követésében van egy he-
lyes sorrend. A legfontosabb az Isten Igéje és a Rá való figyelés, 
majd ezután jön minden más. (Lk 10, 38-42)

Emberek vagyunk, és nem gépek, de káros következmé-
nyek nélkül még egy gépet sem terhelhetünk karbantartás nélkül 
a végtelenségig, hát még a testünket és a lelkünket. Természete-
sen felelősek vagyunk a körülöttünk élőkért is: „Hordozzátok 
egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét.”(Gal 6, 2) Nem 
szorul különösebb magyarázatra, hogy a munkában és a kikap-
csolódás fontosságának felismerésében is segítenünk kell egy-
mást lehetőségeink szerint. Adja Isten, hogy meghalljuk a lénye-
ges harmadik parancsot, nehogy az ószövetségi halálbüntetést 
idő előtt saját magunkra szabjuk ki.

Jäger Tamás hitoktató

Pihentében is megáldja az Úr,
akit szeret

Az elmúlt 30 év májusi halottaiért lesz május 11-én szerdán a 
szentmise bemutatva. A mise este fél hatkor kezdődik a katolikus 
templomban. Szeretettel hívjuk a rokonokat, ismerősöket közös 
imádságra és megemlékezésre.

1992. 05. 15. Králitz Jolán
1995. 05. 09. Kiss Ferencné szül. Fülöp Erzsébet
2002. 05. 29. Boros János
2004. 05. 10. Simon Lászlóné szül. Udvardi Mária
2006. 05. 01. Szikszai János
2006. 05. 08. Szabó István 
2007. 05. 13. Vida József
2008. 05. 03. Csányi Imre
208. 05. 26. Szabó Kálmánné szül. Marczinkó Gizella
2011. 05. 26. Solymosi Imre
20116. 05. 08. Siklósi György Ferenc
2017. 05. 12. Szakdos Béla Zsolt
2017. 05. 21. Romhányi Mária
2020. 05. 31. dr. Csőke Ferencné szül. Harsány Ilona

Az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében!
                                                                                                                 

Alcsútdobozi Római Katolikus Egyházközség

Kedves alcsútdobozi lakosok! 
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége
nevében tisztelettel

és szeretettel köszöntjük:

Nagy Benedekné szül. Nagy Jolánt
91. születésnapja alkalmából    

Hollósi Lajosné szül. Komáromi Juliannát
88. születésnapja alkalmából  

Boros Istvánné szül. Schvanner Rozáliát
87. születésnapja alkalmából  

Stvrteczky Ferencné szül. Leitersdorfer Juditot
86. születésnapja alkalmából

Bárányos Dénesné szül. Kerekes Erzsébetet
82. születésnapja alkalmából  

Vincze Lászlóné szül. Borszéki Annát
81. születésnapja alkalmából  

Cserna Zsigmondot
80. születésnapja alkalmából  

Mindannyiuknak nagyon jó
egészséget

és derűs napokat kívánunk!

VÁL-VÖLGYI ZSÚR
2022. június 4-5.
Alcsúti Arborétum

PROGRAMELŐZETES

KÖRNYÉKBELI KÉZMŰVES TERMÉKEK
Helyi termelők, készítők, kiállítók

HELYI FELLÉPŐK
Harcművészeti bemutató, néptánc csoportok,

helyi zenekarok és népdal énekesek, gyermekkórus,
mazsorett előadások

GYERMEK PROGRAMOK
Lufiállat hajtogatás, Bohóc/bűvész show, Népi fajátékok, 

Kézműves foglalkozások, Mágneses horgászat, Hennafestő

ELŐADÓK GYERMEKEKNEK
Kicsi Gesztenye Klub, Grimm Busz Színház

EXTRÉM PROGRAM
Mobil mászófal, Rekeszmászás

SZÍNNEL-LÉLEKKEL KÉPZŐMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS 

GASZTRO ÉS BORUDVAR
Vendéglátás - Catering kitelepülés ital és ételpultokkal

ZENEI FELLÉPŐK KÉT SZÍNPADON
EDDA, Demjén Ferenc, Pápai Joci, Kis Grófo 

és még sokan mások

A tabajdi önkormányzat a Költészet Napjának tiszteletére évek 
óta szavalóversenyt szervez. Így volt ez idén április 9-én is, 
amely jeles alkalomra szép számú nevezés érkezett. A háromfős 
zsűri szorosnak ítélte a versenyt, sok jó versmondó van a környék 
településein. Közülük is kiemelkedett az alcsútdobozi Papp Fe-
renc, aki sokadik alkalommal szerepelt e versenyen, legutóbb 
2019-ben. Akkor is, és most is első helyezett lett. Alcsútdoboz-
nak még egy babér termett, hiszen a második helyezést is fa-
lunkbéli nyerte el. Gulyás Györgyné Marczinkó Katalin ezüst-
érme is szépen cseng. Szavalóink nagy magyar költők gondola-
tait tolmácsolták kifejező hangsúlyokkal, szép orgánummal, be-
leéléssel. Ezt értékelte a zsűri is a rangos helyezésekkel. Falukö-
zösségünk nevében szeretettel gratulálok Feri bácsinak és Ka-
tinak! Büszkék vagyunk Rájuk!

Tóth Erika

Alcsútdobozi versmondók sikere

TÁJÉKOZTATÁS

A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDEK
ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL

HELYSZÍN: ALCSÚTDOBOZ 

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy továbbra is lehetőség nyílik

ügyintézésre a járás területén működő ügysegédek
ügyfélfogadásának keretében az alábbiak szerint:

HELYSZÍN:
ALCSÚTDOBOZ, POLGÁRMESTERI HIVATAL
IDŐPONTOK: AZ ALÁBBI KEDDI NAPOKON 

11.15 ÉS 12.00 ÓRA KÖZÖTT:
MÁJUS 3. , JÚNIUS 7., JÚLIUS 5. 

AUGUSZTUS 2., SZEPTEMBER 6. , OKTÓBER 4.

Az ügysegédeknél intézhető ügyekről
tájékoztatás kérhető a

22/795-824, vagy a 22/795-825 telefonszámon.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

WWW.KORMANYHIVATAL.HU
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Önkormányzati hírek

Testületi ülés
A Képviselő-testület április 21-én megtartott ülésén az alábbi 
fontosabb döntések születtek.

Önkormányzatunk támogatást nyert a 2.1.3-16-FE1-
2021-00035 kód-számú, Alcsútdoboz település vízrendezése cí-
mű pályázati projekt megvalósításához, mintegy 70 millió forint 
összegben. A kérelem benyújtásához koncepciótervet kellett ké-
szíteni, amelyet a KDT Területi Vízgazdálkodási Tanács szak-
mailag véleményezett. A Szakmai Bizottság a koncepciótervhez 
támogató véleményt adott. A támogatási szerződés előírása alap-
ján a projekt megvalósításához a tervezési feladatokat teljes-
körűen el kell végezni. A teljeskörű műszaki tervdokumentáció 
szakszerű elkészítéséhez megfelelő kompetenciákkal rendelke-
ző szervezet (cég, vállalkozás) bevonása szükséges, melynek ér-
dekében három árajánlat bekérésével beszerzési eljárást indítot-
tunk el. A beérkezett ajánlatok közül a Testület a legalacsonyabb 
bruttó ár értékelési szemponttal hozta meg a határozatát, és felha-
talmazta a polgármestert a tervezés megrendelésének aláírására.

A Sportcsarnok Közösségi Színtér létesítményünk belső 
felújításához a Magyar Falu Programban másél éve nyertünk el 
pályázati támogatást. Mivel generálkivitelezőt nem sikerült ta-
lálnunk, úgy döntöttünk, hogy részmunkákra osztva kérünk be 
ajánlatokat. Ezúttal a sportparketta felújítása részmunkára beér-
kezett ajánlatok közül kellett az ár/érték arányban legkedvezőb-
bet kiválasztanunk. A döntés alapján meg tudjuk kötni a kivite-
lezői szerződést, amely a munkálatok teljesítésére június 24. nap-
jáig ad határidőt.

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendel-
kezés és vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati ren-
delet alapján a Testület a 2022. március 9-i ülésén meghozott ha-
tározatával döntött az Alcsútdoboz 60, 74, 84/4, 109, 149, 150/2 
és 157 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadásáról szóló pályázat kiírásá-
ról. A használatba adásról szóló pályázat szabályszerűen kiírásra 
került, a hirdetmény kifüggesztési ideje lejárt. A beérkezett pá-
lyázati ajánlatokat a Képviselő-testület elfogadta, így a döntés 
alapján az ajánlattevőkkel 3 év határozott időtartamra köthető 
meg a haszonbérleti szerződés.

A helyi civil szervezeteknek és egyházaknak kedvezmé-
nyezettként a tavalyi évben nyújtott önkormányzati támogatás 
felhasználásáról 2022. január 31-ig kellett elszámolniuk. Az elő-
terjesztés megállapította, hogy az érintett szervezetek az elszá-
molásukat a szakmai és pénzügyi beszámolóval együtt időben 
benyújtották. Az elszámolásokból megállapítható, hogy önte-
vékeny csoportjaink a támogatásokat zömében működési célra 
használták fel.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett 
un. Civil Alap felosztása során 11 civil csoport valamint az al-
csútdobozi egyházak nyújtottak be pályázati kérelmet önkor-
mányzati támogatásra. A Képviselő-testület támogató határo-
zatot hozott az Alcsútdobozi Római Katolikus Plébánia, a Do-
bozi Református Szórvány és az Alcsúti Református Egyház ja-
vára. Ugyancsak támogatást kapott Alcsútdoboz Község Önkén-
tes Tűzoltó Egyesülete, az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör, a 
FATEV Polgári Egyesület, az Anna Nyugdíjas Klub, az Al-
csútdobozi Echo Kamarakórus, a Toldi Horgász Egyesület, az 
Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület, az Alcsútdoboz Községi 
Sportegyesület, az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány, és a 
Gyermeksziget Alapítvány. Ezen kívül a településünkön és a kör-

nyező 13 településen illetékes Bicskei Önkormányzati Tűzol-
tóság munkájához ítélt meg támogatást a Testület. A határozatok 
alapján kerül megkötésre a támogatott szervezetekkel a szerző-
dés, amely rögzíti a megítélt összeg felhasználásának és elszá-
molásának módját.

Egyéb fontosabb intézkedések

Két darab viharkárt szenvedett, veszélyessé vált, nagyméretű fa 
kivágását rendeltük meg a Bicskei Tűzoltóságtól, amelyek a 
Bodzás pataktól átnyúltak az óvoda udvarába. Szintén nagymé-
retű volt az a fa, amelynek az eltávolítását a Váli víz egyik hídjá-
nál csővezeték korszerűsítést végző Fejérvíz kérésére rendeltük 
meg. A tűzoltók a fakivágásokat rendben elvégezték.

A Székesfehérvári Tankerület és Alcsútdoboz Önkor-
mányzatának közös finanszírozásában sikerült megvalósítani az 
iskolai sportudvarban a salakos atlétika pálya felújítását. Sajná-
latosan ezt a pályát az elmúlt két évben tönkretették a nyári ex-
trém esőzések. Az iskolát fenntartó Tankerület is, és önkor-
mányzatunk, mint tulajdonos is azon volt, hogy előteremtse a 
forrást a pálya rendbehozatalára. Részünkről a vagyonbiztosítás 
keretében megkapott összegből realizálódott a felújítás munka-
díj része, a Tankerület pedig költségvetéséből fedezte a felhasz-
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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.

nált salak díját. Nem ez az első eset, hogy a Tankerület és az ön-
kormányzat közösen valósít meg fejlesztést az alcsútdobozi is-
kolában. Példaértékű ez az együttműködés, amellyel az iskola 
működési feltételei javulnak, diákjaink kulturáltabb környezet-
ben tanulhatnak.

Tóth Erika polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy az egészségügyi központ te-
tőterében 2022. április 25. napjától megkezdődtek a szolgá-
lati lakások kialakításának munkálatai.

A kivitelezés a külső térből történik, és előreláthatólag 
június hónap végéig tart.

Az építkezés ideje alatt a rendelések a megszokott idő-
ben zajlanak.

A munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségek (za-
jok, mozgás stb.) miatt türelmüket, megértésüket kérjük!

Tisztelettel:
Tóth Erika polgármester

1. Örömmel jelentem, hogy a Magyar Fa-
lu Program Kommunális eszköz beszer-
zése című pályázati kirására benyújtott 
kérelmünk kedvező elbírálásban része-
sült. A támogatói okirat szerint a pályázat 
megfelelt a kiírásban meghatározott tar-
talmi értékelési szempontoknak, ezért tá-
mogatásra jogosult. A kérelmet kisteher-
autó beszerzésére adtuk be, az elnyert ösz-
szeg 14.997.602 Ft, amely forrást a Mi-

niszterelnökség, mint támogató biztosítja. 
A jármű beszerzés megkönnyíti a mun-
kánkat a településüzemeltetési, a szociá-
lis, a kulturális-közösségi feladatok ellá-
tása során.

2. Szintén örömmel vettük kézhez 
az MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pá-
lyázati kiírásra benyújtott kérelmünk tá-
mogatásáról szóló értesítést. A pályázat-
ban rögzített projekt – szolgálati lakás ki-
alakítása – megvalósítására a Támogató, 
azaz a Miniszterelnökség, vissza nem 
térítendő költségvetési támogatást nyújt 
20.999.143 Ft összegben. A támogatás in-
tenzitása 100%, amely már meg is érke-
zett az önkormányzat bankszámlájára. 

3. A Magyar Falu Programba idén 
beadott harmadik pályázatunkat is siker 
koronázta! Az MFP-KEB/2022 kiírásra a 
közösségszervezéshez kapcsolódó esz-
közbeszerzésre és közösségszervező bér-
támogatására nyújtottunk be kérelmet. A 
támogató Miniszterelnökség pályázatun-
kat 5.501.681 Ft összeggel támogatta. A 
projekt eszközbeszerzési forrásából a kö-
zösségi rendezvényeink színvonalas le-
bonyolítását szolgáló új asztalokat és szé-
keket tervezünk beszerezni, a bértámo-
gatás pedig költségvetésünknek a bér és 
járulékok kiadási oldalát ellentételezi.

Tóth Erika polgármester

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK A
MAGYAR FALU PROGRAMBÓL

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÜGYFÉLFOGADÁS

Polgármester:
hétfő: 14:00 - 17:00
szerda: 8:00 - 12:00

Jegyző:
Csütörtök: 10:00-13:00

Ügyintézők:
Kedd: 08:00-12:00

Szerda: 08:00-17:00
Péntek: 08:00-12:00
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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

MEGHÍVÓ

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS 
ÖNKORMÁNYZAT 

 A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 
ALÁÍRÁSÁNAK 102. ÉVFORDULÓJA 

ÉS A NEMZETI  ÖSSZETARTOZÁS 
ÜNNEPE ALKALMÁBÓL

2022. JÚNIUS 4. NAPJÁN 16 ÓRAKOR 
A JÓZSEF NÁDOR ISKOLA AULÁJÁBAN 

MEGEMLÉKEZÉST, MAJD 
A TRIANON KOPJAFÁNÁL 

KOSZORÚZÁST TART, 
MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM

ÜDVÖZLETTEL:
TÓTH ERIKA

POLGÁRMESTER

A VHG Nonprofit Kft.
(2484 Gárdony, Mester u. 2.)

új telephelyére versenyképes fizetéssel, az alábbi
munkakörbe munkatársat/munkatársakat keres:

Hulladékszállítási rakodót

Biztos munkahely, versenyképes fizetés!

Keressen vagy hívjon, győzödjön meg róla!

A jelentkezéseket 8-15 óra között
az alábbi elérhetőségeken várjuk:

telefon: +36 30 22-89 484; e-mail: info@vhg.hu
Postacím: 2484 Gárdony, Mester u. 2.
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Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2022/23-as 
nevelési évben: kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a harmadik 
életévét 2022. augusztus 31-ig betölti, illetve betöltötte. 

Óvodánkba elektronikus úton is be lehet iratkozni a fenti 
időszakban. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok 
bemutatására a tanévnyitó szülői értekezlet végén, vagy az első 
óvodai napon kerül sor. 

Az óvoda e-mail címe: haromharsovi@gmail.com. Az 
óvodai dokumentumokat (a beiratkozáshoz szükséges nyomtat-
ványt is) megtalálják az óvodánk honlapján:

www.haromharsovoda.hu.  

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, do-
kumentumok:

ź a gyermek születési anyakönyvi kivonata, ill. ha van sze-
mélyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi 
igazolvány)

ź a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcím-
kártya),

ź a gyermek TAJ kártyája,
ź szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány 
és lakcímkártya)

ź az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülménye-
ket igazoló dokumentumok (Pl: a gyermek esetleges beteg-
ségét igazoló dokumentum, hátrányos helyzetről, vagy hal-
mozottan hátrányos helyzetről szóló határozat, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat)

A gyermekek felvételéről a beiratkozási időszakot követő 15 na-
pon belül (2022. május 20-ig) értesítem a szülőket. 

Óvári Zsoltné óvodavezető

Vonatkozó szabályok:

ź A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyer-
mek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő in-
tézmény.

ź A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az 
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

ź Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek 
harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felve-
heti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől 
számított fél éven belül betölti, (2022. november 01-ig) feltéve, 
hogy minden, Alcsútdoboz községben lakóhellyel, ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idő-
sebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § 
(1)).

ź A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben 
– a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.

ź Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek ab-

ban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azokra a 
gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt szület-
tek, és még nem járnak óvodába.

ź Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, át-
vétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett idő-
pontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet 
(Rendelet 20. § (1)).

ź Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket első-
sorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körze-
tében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intéz-
ményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a sza-
bad férőhelyek függvényében.

ź Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha 
a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, 
az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a fel-
vételre (Nkt. 49. § (2)).

ź Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kö-
telező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

ź Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a köte-
lező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant ott-
honául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelye-
ként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első ha-
tárnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

ź A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő idő-
ben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbír-
sággal sújtható.

ź A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdé-
sekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői fel-
ügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján 
az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő 
szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy 
megvonta.

ź Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés: A napi 
négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a 
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 
arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határ-
napját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. 
június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban 
álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az 
jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvo-
davezetőt is.

ź A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme 
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az év-
nek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 
életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékesség-
gel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson va-
ló részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos hely-
zete indokolja.

Kedves Szülők!

Az alcsútdobozi Háromhárs Óvoda beiratkozást hirdet a 2022/23-as nevelési évre.
Beiratkozni április 25-től – május 06-ig de. 8.00-16.00 óráig lehet az óvodában.
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A Háromhárs Óvoda hírei

Nagyon örültünk, hogy két év után, végre ismét megtarthattuk 
legfontosabb hagyományőrző rendezvényünket, amit – a vírus-
járvány két évét kivéve – 1999-óta minden évben megtartottunk.

A rendezvény programját az eddigi évekhez hasonlóan ál-
lítottuk össze. A középső- és nagycsoportosok húsvéti mondó-
kákkal, kikiáltókkal, körjátékokkal és tánccal készültek, az óvó-
nénik meseelőadással, melyet a mese szereplőit ábrázoló masz-
kokban, pantomim előadással, az előre felvett hanghoz kapcso-
lódva adtak elő. Az óvoda összes dolgozója pedig lázasan készült 
a vásárra kézműves termékekkel, melynek bevételét a gyerme-
keknek élményt nyújtó rendezvényekre, játékokra, fejlesztő esz-
közökre stb. fordítjuk.

A szülők is partnerek voltak. Süteményeket, szendvicseket, üdí-
tőket hoztak a büfébe, tombolatárgyakat a sorsolásra, elhívták 
családtagjaikat, barátaikat a rendezvényre és aktívan részt vettek 
gyerekeikkel együtt, a játszóház és vásár kínálta tevékenysé-
gekben.

Elmondhatjuk, hogy nagyon jól sikerült a húsvéti hagyo-
mányőrző program! Volt ott minden jó! Gyermekműsor, felnőtt 
előadás, táncház Tündi óvónénivel, húsvéti kézműves tevékeny-
ségek, tombola, zsákbamacska, vásári „kézműves remekek”, fi-
nomságok a büfében! Aki eljött, az igazán jól érezte magát, gyer-
mek és felnőtt egyaránt!

Tóth Gabriella

Húsvéti Játszóház és Vásár a sportcsarnokban

Izgalmas kaland várta az óvodásokat a 
húsvéti ünnepek utáni első napon.

A Sportcsarnokba lépve egy érde-
kes dolgot pillantottunk meg és a gyere-
kek az előadás vezetőjének kérdésére ta-
lálgatni kezdték: sátor, egy nagy lufi vagy 
űrhajó lehet… A két fiatal vezető, akik na-
gyon kedvesek és türelmesek voltak, mo-
solyogtak a válaszokon, majd elmondták: 
mit kell csinálnunk, mire kell vigyáznunk. 
Cipzárral kinyitották nekünk „a varázs-
gömböt”, mi pedig szépen sorban belép-
tünk és leültünk a kirakott kényelmes pár-
nákra. A kupola elsötétedett és belsejére 
egy térhatású kisfilmet vetítettek ki ne-

künk. A műsorban Szimat kapitány, a föl-
dönkívüli lény különleges űrhajóján Tuk 
őrmesterrel együtt kalandos tanulmány-
útra vitte az óvodásokat. A képzeletbeli 
felfedezőtúra során eljutottunk a Nap kö-
zelébe, láthattuk: milyen érzés landolni, 
járni a Hold felszínén, megnéztük a Nap 
körül keringő bolygókat (Merkúr, Vé-
nusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, 
Uránusz, Neptunusz), az aszteroidák so-
kaságát és a sorból a Plútó nevű törpe-
bolygó sem maradhatott ki.

A gyerekek nagyon élvezték, 
csendben, csodálattal nézték végig az elő-
adást, amit az előadásvezetők örömére 

Utazó Planetárium a Sportcsarnokban meg is tapsoltak.
Vidáman, élményeiket mesélve 

sétáltunk vissza az óvodába.
Szeretnénk megköszönni Keindl 

Zoltánné Mariann néninek a lehetőséget, 
hogy az iskolások mellett a kicsi óvodá-
sok is részesei lehettek az Utazó Planetá-
rium nyújtotta élményeknek!

K.Zs.
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