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hírei, eseményei 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket!

Főméltóságú Habsburg Lotharingiai Pált, Tóth Erika polgármes-
ter asszonyt, Tóth Gabriellát az Alcsútdoboz Községért Kura-
tórium tagját és Smolkó Istvánné Rózsikát, az egyházak és ön-
kormányzatunk képviselőit. 

Különösen nagy szeretettel köszöntöm a vakációra ké-
szülő diákjainkat, szüleiket, az első osztályosokat, akik először 
és a nyolcadikosokat, akik utoljára kapnak majd bizonyítványt a 
mi iskolánkból.

Minden év végén szinte közhelyként hangzik el, hogy 
gyorsan eltelt ez a tanév is. Ha tehetném, most sorra kihívnálak 
benneteket kedves gyerekek, hogy mondjátok el Ti, milyen is 
volt ez a tanév?

Melyik tanóra tetszett a legjobban, melyiken telt lassan az 
idő, melyik óra mitől volt érdekes és izgalmas, melyik témát sze-
rettétek a legjobban és melyiket kevésbé. Kihívnálak benneteket, 
hogy meséljétek el, hogy milyen szakkörökre jártatok, ott miben 
fejlődtetek, hol mutattátok meg tehetségeteket. 

Kik lettek a barátaitok, akikkel majd a nyáron is össze-
jártok és melyik rendezvényünk az, amire jövőre is eljönnétek? 

Ez azért elég időigényes lenne ezen a szép ünnepen, ezért 
igyekszem én röviden elmondani, hogy mit láttam, mi minden 
történt velünk a 2021/22-es tanévben.

181 napon keresztül jártunk iskolába és év elején gyakran 
beszélgettem szülőkkel, akik aggódva kérdezgették, hogy ugye 
idén nem lesz online oktatás? 

Igyekeztem mindenkit megnyugtatni, hogy tantermi ok-
tatással tervezünk, de azért ez a tanév sem volt olyan, mint a há-
rom évvel ezelőtti. Sok volt a hiányzás, hiszen kontaktok, vírus-
sal fertőzöttek ebben a tanévben is voltak, és néhány napra 1-1 
osztályunk is karanténba került. A hiányzásokból adódóan azon-
ban sok volt a lemaradás is, amit az iskolában is és otthon is pró-
bált mindenki csökkenteni több-kevesebb sikerrel. 

Ha csak adatokkal kellene kifejezni a tanévet, akkor így 
nézne ki. 18 tanulónk lett kitűnő, 20 jeles, 22-en pályázhatnak a 
Vál-völgyi ösztöndíjra, akiket példaképként emelünk társaik elé, 
és sajnos 1 tanulónak nem sikerült 1 tantárgyból elérni az elégsé-
ges szintet, ő augusztusban pótvizsgát tehet. 

Az iskola tanulmányi eredménye ugyanolyan lett, mint 
tavaly: 4,2. 95 dicséretet osztottunk ki és 26 tanuló kapott elma-
rasztaló beírást a tanév során. 13.038 órát hiányoztak a gyerekek. 

Nézzük ezt egy kicsit más szemszögből. Igyekeztünk 
minden kisdiákot a képességeihez mérten értékelni. Figyelembe 
vettük, hogy mire képes, mit tett meg azért, hogy ilyen eredményt 
érjen el, melyhez ezúton is szeretnék gratulálni nektek is kedves 
gyerekek és a szülőknek is, akik nap, mint nap figyelemmel kí-
sérték gyermekeik fejlődését.

A bizonyítványban feltüntetett érdemjegyek évszázadok 
óta léteznek, de majd meglátjátok, felnőtt korban teljesen átérté-
kelődnek. Az számít, hogy az iskolában szerzett ismereteidet ho-
gyan tudod a mindennapjaidban alkalmazni, felismerni.

Az életre nevelés tehát a legfontosabb dolgunk. Tettük ezt 
úgy, hogy minden, ami fontos az életünkben azt a diák önmaga 
tapasztalja meg. Ezért hívjuk fel a figyelmet a rendszeres moz-
gásra, sportolásra, az egészséges táplálkozásra, a fenntartható-
ságra. 

Ezért sportoltunk velük egész évben. Rendeztünk egész napos 
sportnapot a magyar diáksport napján, szerveztünk háromféle 
sportszakkört, tartottunk minilimpiát, mikulás focikupát és négy 
iskola részvételével Nádor-kupát. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy a tankerület és az önkormányzat jóvoltából felújításra ke-
rült a salakos atlétika pályánk, ahol tavasszal 400 diák mérhette 
össze tudását a Bicskei járás iskoláiból. Az egészséges táplál-
kozáshoz járultunk hozzá az ingyenes gyümölccsel és a tejter-
mékekkel.

Valamennyien tudjuk, hogy tapasztalat és felfedezés útján 
gyorsabban tanulnak a gyerekek. Ezért szerveztünk számukra 
tantermen kívüli programokat, ahol ismereteiket bővíthették, 
ugyanakkor az osztályközösségeket is összekovácsolták. 

Már szeptember első hetében három osztály utazott a Ba-
laton partjára az Erzsébet-táborok őszi osztálykirándulásai ke-
retében. Elvittünk benneteket Eplénybe síelni, a Budai Fonóba 
néptáncolni, a Csodák palotájába, hogy a fizikát jobban megért-
sétek. Idehoztuk nektek az Utazó planetáriumot a Föld napján és  
elvittünk benneteket a Tropicariumba a víz világnapján. Vala-
mennyi osztály tanulmányi kiránduláson is részt vehetett. 

Az első osztályosok a Vértes lovastáborba kirándultak, a 
másodikosok felfedezték a királyok városát, Székesfehérvárt, a 
harmadikosok hagyományőrző programokon vettek részt Szent-
endrén a Skanzenben, a negyedikesek a Parlamentbe és a Margit-
szigetre utaztak, az ötödikesek a Fővárosi Állatkertben és a Já-
nos-hegyi kilátóban töltöttek el egy napot, a hatodikosok a Budai 
Várban és az Állatkertben voltak. A hetedik osztályosok közel 
1.700.000 Ft-ot nyertek kirándulásukhoz, így a Határtalanul pá-
lyázat keretében háromnapos szlovákiai kiránduláson vettek 
részt, ahol felfedezték Betlért, a Bélai cseppkőbarlangot, Kés-
márkot, Lőcsét, Márkusfalvát, Iglót, Szepesszombatot, a Szepesi 
várat és Kassát. A nyolcadik osztályosok a Velencei-tó mellé, és 
egy másik nap Budapestre a Budai várnegyedbe szervezték osz-
tálykirándulásukat.

11 alkalommal vittük a gyerekeket színházba. Ebből ki-
lencet Magyarország kormánya fizetett a Lázár Ervin Program-
nak köszönhetően. Voltunk a Fővárosi Nagycirkuszban, a Nem-
zeti Színházban, a Fővárosi Operettszínházban, a Tatabányai Já-
szai Mari színházban és néhány előadáson a Bicskei Művelődési 
Központban és a Fiatalok házában is. 

Valamennyi diákunk ingyenes jegyet kapott Tessely Zol-
tán országgyűlési képviselő úrtól az Álmok álmodói kiállításra, 
melyre a belépőt mindenki a bizonyítványában kapja meg. A Fő-
városi Nagycirkusz is követi hagyományát, és várja szeretettel a 
kitűnő tanulókat egy ingyenes előadásra. 

Vittük a gyerekeket 36 alkalommal uszodába, hogy tudá-
suk ezen a téren is fejlődjön.

Szorgosan végezte dolgát egész évben iskolánk három 
művészeti csoportja: a Nevesincs bábcsoport, a Gyermeklánc és 
Pitypang néptánccsoport és az énekkar. 

Köszönöm Petra néninek, hogy a kicsiknek olvasószak-
kört vezetett, ahol az olvasás megszerettetése a cél, Niki néninek, 
hogy rajzszakkörre járó gyerekek kreativitását fejlesztette. Szilvi 
néninek, hogy a diákönkormányzat feladatait irányítja és színe-
síti a hétköznapokat a programokkal.

Köszönöm a felsős kollégáknak, hogy diákjainkat felké-

Ünnepélyes tanévzáró és ballagás az iskolában

folytatás a 4. oldalon
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szítették az országos mérésekre, és a végzősöket a felvételire, 
belső vizsgákra.

Sokat dolgoztunk ebben az évben is. Technikai dolgozó-
ink gondoskodtak arról, hogy mindig rendezett, tiszta épületbe 
jöhessünk, mi tanárok pedig sokkal többet vállaltunk, mint az a 
munkaköri leírásunkban szerepel. Tettük ezt azért, hogy a szü-
lőknek anyagilag könnyebb legyen és a gyerekek örök élménye-
ket szerezhessenek. Sokan most bizonyára azt mondják, hogy 
köszönjük szépen, jó pihenést kívánunk a nyárra. Ez azonban 
nem így van, mert iskolánk pedagógusai 4 héten keresztült tábort 
szerveznek. Jövő héten 55 kisdiák vehet részt a Erzsébet-táborok 
keretében a napközis táborunkban, melyhez 1.100.000 Ft-ot 
nyertünk. Július 3-án másik 5 kolléga indul a Balaton partjára, 
Zánkára egyhetes ottalvós táborba. Ehhez a táborhoz a Gyerek-
sziget Alapítvány ad 1 millió forintos támogatást, melyet a Ma-

gyar Falu Program keretén belül nyert el. Augusztus elején Szilvi 
néni vezetésével zajlik majd az önkormányzat sporttábora, és au-
gusztus 15-től Biró Niki néni tart majd rajztábort, mely egyben 
tehetséggondozó tábor is.

Köszönöm valamennyi kollégámnak, munkatársamnak, 
hogy ilyen sokat vállalnak, köszönöm a lelkiismeretes és fárad-
hatatlan munkájukat.

Kedves Gyerekek és Kedves Vendégeink! Tudnék még 
órákat mesélni arról, hogy milyen jó is volt a mögöttünk álló tan-
év, de nem teszem, mert bizonyára mindenki arra vár, hogy fel-
kiálthassa a varázsszót! Figyeljetek, mert következik: 

Ó- IÓ-CIÓ- ÁCIÓ – KÁCIÓ – AKÁCIÓ – VAKÁCIÓ!

Jó pihenést kívánok mindenkinek! 
       

Keindl Zoltánné intézményvezető

folytatás a 3. oldalról

A József Nádor díjat Jére Dávid 8. osztályos tanuló kapta, ki-
emelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért, sportversenye-
ken elért kimagasló teljesítményéért.  

A Smolkó Balázs díjat Kiss Máté 8. osztályos diáknak 
adományozta iskolánk nevelőtestülete, tisztelettudó, példamu-
tató magatartásáért, kiemelkedő tanulmányi munkájáért, kima-
gasló sporteredményeiért. 

A Jó tanuló, jó sportoló díjat Tutkó Bonita és Szendefi 
Levente 8. osztályos diákok kapták, kiemelkedő sporteredmé-
nyeikért. 

Elismerések, kitüntetések

Az iskola „Aranyfokozatú támogatója” díjat a 2021/22-es tan-
évben Molnár Gabriella, a szülői munkaközösség vezetője kapta.

Bese Mihályné Margit néni az Emberi Erőforrások Mi-
niszterétől kapott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Margit né-
ni 1972-ben kezdett el tanítani. 50 éves pályafutása alatt egy vég-
telenül kedves, gyermekekért mindent előtérbe helyező tanító 
nénit ismertem meg benne. Margit néni munkássága, személyi-
sége példa előttünk. Gratulálunk életpályájához és jó egészséget 
kívánunk nyugdíjas éveihez, melyet a jövőben családjával, uno-
káival és dédunokájával szeretne eltölteni. 

Nagyné Krain Kati néni 40 éve van a pedagógus pályán, ebből az 
alkalomból kapott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet az EMMI-
től. Hihetetlen munkabírással, lelkesedéssel végezte mindig a 
munkáját, legyen az tanítói vagy napközis feladat, informatika 
oktatás, vagy hitoktatás. A diákokkal, szülőkkel, nevelőtestület 
dolgozóival rendkívül jó kapcsolatot tudott kialakítani. Segítő 
szándékú, minden feladatra bevethető kollégaként dolgozott kö-
zöttünk. Gratulálunk elismerő okleveléhez. 

Béndek László István 43 éve dolgozik iskolánkban, 
ugyan nem megy most még nyugdíjba, de példaértékű igaz-

gatóhelyettesi tevékenységét szerettem volna megköszönni egy 
állami elismeréssel. Az Emberi Erőforrások Minisztere Elismerő 
Oklevelet adományozott Kiemelkedő szakmai tevékenysége el-
ismeréseként. Gratulálunk a tanár úrnak!
        

Keindl Zoltánné
intézményvezető  

Az Alcsútdobozi Általános Iskola tanévzáróján a következő díjak kerültek átadásra. 

Jére Dávid Kiss Máté Tutkó Bonita Szendefi Levente
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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok  (1Thess 5:16-18)

Megint hallani lehetett egy szomorú esetről, amely a társadalom 
már talán évtizedek óta megfigyelhető elidegenedéséről és közö-
nyéről tanúskodik: egy kisgyerek rosszul lett az autópályán hala-
dó autóban, anyja félreállt a leállósávra, és miközben a betonon 
lélegeztette a gyermeket, próbálta a telefonba a mentőknek elha-
darni, hogy mi és hol történt. Amíg a mentők kiértek, mindössze 
egyetlen autós állt meg segíteni, noha a forgalom intenzív volt. 
(Végül a gyermeket sikerült megmenteni, mégis jelentős problé-
mával állunk szemben, ami a közösségünk magatartását illeti.)

Érdemes a hittant összefüggéseiben értelmezni és tanulni, 
mert sokkal inkább érthető az egész keresztény szellemiség, ha 
nem csak feleslegesnek látszó parancsok sorozataként tekintünk 
a tanításra. 

Széles körben ismert Jézusnak a talentumokról szóló pél-
dabeszéde (Mt 25, 14-30), amely az izraelita környezetben a köz-
érthetőség kedvéért az üzletelés világából merít: egy ember a 
szolgáira bízza a pénzét – a tehetségük szerinti mértékben –, 
majd megbízza őket, hogy a kapott összeget úgy forgassák, hogy 
amikor az úr majd visszatér, kamatostul kapja azt vissza. Az első 
kettő megduplázta a vagyont, a harmadik azonban urától való fé-
lelmében elásta, nehogy a már meglévő összeg is elvesszen. Ha-
zatérvén az úr azonban nem fogadta el ezt a hozzáállást, és szol-
gáját száműzte köreiből – a Biblia szóhasználata szerinti legnyo-
morúságosabb helyzetbe, a „külső sötétségre”.

A jónak elmulasztása tehát, amely a kislelkűségből és a 
kétségbeesésből is fakadhat, a keresztény erkölcstan szerint bűn. 
Ezt az egyébként már az ószövetség idején felismert igazságot 
Jakab apostol kifejezetten intelemként fogalmazza meg: „Aki te-
hát tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el.” (Jak 4, 17)

Az őstörténetben a testvérgyilkos Káin pökhendi módon 
így felesel Istennel: „Talán őrzője vagyok testvéremnek?” Halált 
hozó tettének következménye azonos a dolgát elmulasztó szol-
gáéval: átkozottá és bujdosóvá válik.

A helyes válasz és hozzáállás tehát: igen, őrzői vagyunk 
egymásnak, mert noha a körülöttünk formálódó világ mindent az 
egyén boldogulására hegyez ki, Jézus Krisztus tanítása szerint 
csakis Isten szeretetének továbbadása által, közösen juthatunk az 
igazi boldogságra. Nem lehet Istent szeretni úgy, hogy közben 
embertársamat nem szeretem.

Ha a kapott tehetségünkel nem élünk, vagy hitünket elha-
nyagolva alulértékeljük magunkat és azt a feladatot, amivel Is-
ten erre a világra küldött, sajnos joggal számíthatunk arra, amit 
az öntörvényű szüzeknek mondott a vőlegény: nem jöhettek be, 
mert nem tudom, kik vagytok. 

Vajon van-e nagyobb tragédia, mint ha az sem ismer ránk, 
akitől mindent ajándékba kaptunk?

De a kereszténynek nem kell félnie ettől, mert tudja, miért 
él, így aztán ki tudja imádkozni azt is, hogy hogyan éljen, és mi-
ként legyen Isten szeretetének tükre – gondolattal, szóval, csele-
kedettel. A jó elmulasztása ellen pedig gondoljunk Jézus Krisztus 
keresztjére, aki nem vonakodott áldozatot hozni az ember javára, 
és Atyjának tetszésére. 

Jézus Krisztust követve, Szentlelkével megerősödve pe-
dig – félelmeinken és önelégültségünkön felülemelkedve – mi is 
az Ő példája nyomán iparkodunk tenni a jót mindenkivel, akivel 
csak lehet. 

Jäger Tamás
hitoktató

Aki tudna jót tenni, de nem tesz,
bűnt követ el

Kedves Olvasó Testvérek! Bizonyára már a cím olvasása közben 
eszünkbe jutott Reményik Sándor: Templom és iskola című ver-
se. Nem verselemzés fog következni, ugyanakkor sajnálattal 
szembesülök azzal, hogy régi íróink és költőink írásai mintha 
beteljesedtek volna. Nem próféták voltak ők, akik jövendölé-
seket írtak. Érzelmeiket és jelen körülményeiket vetették papírra, 
de sajnos félelmeiket oly sok esetben a mi jelen korunk igazolja. 
Bizony, mi elkezdtük hagyni a templomot. Gyakran nekem sze-
gezték már a kérdést: Keresztyén embernek kell-e templomba jár-
nia? Igen. De még ilyet? Kell-e? Miért, talán nem szeretne? Van, 
aki az egyéni bibliaolvasásra esküszik, van, aki a közösségi isten-
tiszteletgyakorlásra. Most én felekezettől függetlenül írom nek-
tek ezt: Ne hagyjátok a templomot! 

Általában a kifogásokat keressük: Én sokat dolgozom, 
nem érek rá. Senki nem vonja kétségbe, én sem teszem. Ugyan-
akkor itt fontos és sürgős dolog forog kockán: az örök élet. 
Olyanok járnak oda, akiket nem kedvelek. – Tudom. Ez is igaz. 
Hisszük vagy sem, minden gyülekezetben ezt mondják. Min-
denütt vannak olyan személyek, akikre azt mondanánk, hogy 
nincs ott keresni valója! Pedig éppen azért van ott, mert van! 
Szüksége van rá. 

Egy professzorom mondta mindig: Keresztyén embernek 
semmi más dolga vasárnap előrébb való nem lehet, mint elmenni 
templomba, ahol nyilvánosan hirdetik Isten igéjét, és ahol 50 em-
ber ugyanazért imádkozik. 

Vannak, akik ezt mondják: Én már nem bírok menni. – És 
ez igaz! Hálásak vagyunk idős testvéreink hűségéért, de én hi-
szem azt, hogy nagyon szívesen bárki közülünk hozná, és vinné 
őket. Ez már a mi feladatunk. 

Kell-e templomba járni? Mindaddig ez a kérdés nyitott 
marad, míg keresztyének csak havonta egyszer elégnek tartják 
vágyakozás nélkül. Nem elég-e a magányos bibliaolvasás? Nem. 
Jézus Krisztus közösségbe hívta, követésre a tanítványait. A fari-
zeusokat és írástudókat nem jutalmazta örök élettel, sokkal in-
kább követésre hívta őket. A Tanítványokban az volt a közös, 
hogy: 1. Jézussal éltek együtt, 2. egymással éltek együtt. Jézus 
Krisztus népe Jézus Krisztus családja. 

Olyan ez, mint amikor a gyümölcstermő fa egyik ága azt 
mondja: - Én rajta vagyok a gyökéren, de nem akarok rajta lenni 
a törzsön. Nincs ilyen. Olvasd a Bibliát, és hallgasd az igét úgy, 
mintha az életed múlna rajta. Mert az életed múlik rajta! Az örök 
életed!

Lendvai Sándor református lelkipásztor

Ne hagyjátok a templomot!
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A képviselő-testület legutóbbi ülésén az alábbi fontosabb 
döntések születtek.

Elfogadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 
zárszámadása, amely a Magyar Államkincstárhoz benyújtott 
költségvetési beszámoló alapján készült. A Közös Hivatal 2021. 
évben 193.020.263 Ft bevételből gazdálkodhatott. A legfőbb be-
vételi forrás az irányító szervi támogatás, amely az összes bevétel 
97,78 %-át teszi ki. A kiadások legnagyobb része, 77,74 % a 
személyi juttatások, azaz a bérek, amelyhez hozzáadódnak még a 
járulékok 12,93%-nyi összegben. A 8,72%-ot kitevő dologi ki-
adások között olyan jellegű kiadások jelennek meg (pl. telefon- 
és internetdíj, VisualRegister, TeamViewer előfizetés, tárgyi esz-
köz- és kataszter nyilvántartás díja, adatvédelmi tisztviselő díja-
zása, kockázatkezelési rendszer feladatainak ellátási díja, Polisz 
program bérleti díja, belföldi kiküldetés, belső ellenőrzés, infor-
matikabiztonsági rendszerkövetés, eseti továbbképzések) me-
lyek szükségesek a feladatellátáshoz. A Közös Hivatal évente 
rendszeresen többlettámogatást kap céljelleggel a Felcsúti Ön-
kormányzattól, amely személygépkocsi bérleti díjára, üzemelte-
tési anyagokra és számítógép beszerzésre lett felhasználva.

Döntés született Alcsútdoboz Település Önkormány-
zat 2021. évi zárszámadásáról is, mely rendelet-tervezet a jegy-
ző által került elkészítésre. A számszaki beszámoló szerint a 
község az elmúlt évben 666.309.752 Ft bevételből gadálkodott, 
amely összeg tartalmazza az előző évi pénzmaradványt is. Az 
önkormányzatok finanszírozási struktúrája szerint szolidaritási 
hozzájárulást kell fizetni akkor, ha az egy főre jutó adó-erőké-
pesség meghaladja a 22.000 Ft-ot. Mivel Alcsútdoboz esetében 
2021. évben az egy főre jutó adóerő-képesség 26.285 Ft volt, az 
éves szolidaritási hozzájárulási kötelezettségünk 4.125.048 Ft-ot 
tett ki. A bevételekkel szemben a tényleges kiadás 2021. évben 
csak 346.315.868 Ft volt, ami 50,1% -os teljesítést jelent. Az ala-
csony szintű teljesítést elsősorban a beruházások 2022. évre tör-
ténő áthúzódása okozta. A működési kiadások közül a személyi 
juttatások az előző évhez képest csökkentek, mivel a foglalkoz-
tatottak száma 1 fővel kevesebb volt. Emiatt a munkaadót terhelő 
járulékok is csökkentek, illetve a szociális hozzájárulási adó mér-
téke is alacsonyabb lett. Ezen kiadások az önkormányzat mű-
ködési költségvetésének 28,58%-át teszik ki. Jelentősebb arányt 
(47,33%-ot) a dologi kiadások (közüzemi díjak, gyermekétkez-
tetés, karbantartások, kisjavítások, településüzemeltetési kiadá-
sok) képviselnek az összes működési kiadáson belül. A kiadások 
további tételei az ellátottak pénzbeli juttatásaiból (gyermekszü-
letési támogatás, települési támogatások, óvoda és iskolakezdési 
támogatás, karácsonyi támogatás), továbbá az egyéb működési 
célú kiadásokból (orvosi ügyelet, családsegítés, közös hivatal, 
civil szervezetek támogatása stb.) állnak. A finanszírozási kiadá-
sok között a Háromhárs Óvoda részére nyújtott irányító szervi 
támogatás folyósítása jelenik meg, illetve az Önkormányzati 
Magyar Államkötvény vásárlás (49.900.000 Ft, amely össszeget 
a régi orvosi rendelő és lakás értékesítése révén tudtunk lekötni), 
valamint a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének 
összege (3.782.084 Ft) jelenik meg.

Külön költségvetésből gazdálkodik a Háromhárs Óvoda, 
mely háromcsoportos óvodaként működik, a felvehető maximá-
lis gyermeklétszám 75 fő. A 2020/2021. nevelési évben 50 fő, 
míg a 2021/2022. nevelési évben 58 fő gyermek óvodai nevelése 
után igényelhettünk állami támogatást. Ezen létszámadatok alap-

ján az óvoda kihasználtsága az év első 8 hónapjában 67%, míg az 
utolsó 4 hónapban 77% volt. Az intézmény esetében a bevételek 
tekintetében az irányító szervi finanszírozás összege 70.522.656 
Ft, mely 58.238.263 Ft állami támogatásból és 12.284.393 Ft ön-
kormányzati támogatásból tevődik össze. A kiadások ténylege-
sen 69.638.420 Ft-ot tettek ki, ami 94,31%-os teljesítést jelent. 
Ebből 49.468.856 Ft a személyi juttatás, 7.577.614 Ft a munka-
adót terhelő járulék és 10.968.988 Ft a dologi kiadás (szakmai te-
vékenységet segítő szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartá-
sok stb.). Felújításként a csoportszoba padlóburkolat cseréje tör-
tént meg, mely a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítványtól 2020. év-
ben kapott 1,5 millió Ft  támogatásnak köszönhető.

Napirendre került és elfogadásra is az önkormányzati 
adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 
adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló. A 
helyi adópolitika törvényi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor 
helyi sajátosságokat is figyelembe vevő kialakítása a képviselő-
testület feladata. Ennek érdekében Alcsútdoboz Település Ön-
kormányzatának illetékességi területén a következő adónemeket 
tartalmazó helyi adórendelet került elfogadásra: vagyoni típusú 
adók, kommunális jellegű adók, helyi iparűzési adó. A vagyoni 
típusú adók keretében az építményadó jelenik meg. Építmény az 
önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a 
lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó 
alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapte-

2rülete, az adó éves mértéke 300 Ft/m . Az épületnagyság miatt 
kötelezett adóalanyok száma 2021-ben 19, az előírás részükre 
összesen 1.909.020 Ft volt, ebből 1.022.920 Ft került befize-
tésre. A kommunális jellegű adók keretében a magánszemélyek 
kommunális adója jelenik meg, melynek összege a helyi adókról 
szóló rendelet alapján adótárgyanként, illetve lakásbérleti jog-
viszonyonként 7.500 Ft/év. Az adózók bevallása és a rendelke-
zésünkre álló információk alapján jelenleg 693 adóalany adózik 
erre az adónemre. 2021-ben az adóelőírás 5.830.626 Ft volt, eb-
ből 5.414.455 Ft került befizetésre. Új adónemként 2016. január 
01-től került bevezetésre az idegenforgalmi adó. A hatályos adó-
rendelet alapján az adó mértéke személyenként és vendégéj-
szakánként 150 Ft. Az idegenforgalmi adó előírás 2021. évben 
82.350 Ft volt. A helyi iparűzési adó mértéke településünkön 
megfelel a törvényben előírt maximumnak. Az iparűzési adó be-
fizetések teszik ki az adóbevétel legnagyobb százalékát, amely-
ből 2021. évben 51.315.053 Ft adó folyt be az önkormányzat 
számlájára.

Elfogadták a képviselők a 2021. évi gyermekvédelmi 
és gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót. A törvényi elő-
írás kimondja, hogy a települési önkormányzatoknak minden év 
május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A gyermekek védelme 
a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, ve-
szélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, vala-
mint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő 
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevé-
kenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és sze-
mélyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alap- és szakellátá-
sok, valamint hatósági intézkedések biztosítják. A települési ön-
kormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendsze-
rének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellá-
tásának megszervezése, a törvényben foglaltak szerint a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi 
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támogatás, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében 
a gyermekjóléti szolgáltatás, a napközbeni ellátás, és a gyerme-
kek átmeneti gondozásának biztosítása, illetve a máshol igénybe 
vehető ellátásokhoz való hozzájutás szervezése és közvetítése. 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben előírt feladatainak ellátását az elfogadott 
helyi rendelete szerint 2021-ben is biztosította. 

A település állandó lakossága 2021. december 31-i álla-
pot szerint: 1521 fő, ebből az érintett 0-18 éves korosztály 319 fő. 
2021. decemberi adatok szerint rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásban 9 család részesült, ami 29 gyermeket érintett. Az ön-
kormányzati rendelet értelmében óvoda- és iskolakezdési támo-
gatás nyújtására van lehetőség, mely támogatás által 111 család 
összesen 2.160.000 forint értékben részesült támogatásban. Az 
önkormányzati rendelet további intézkedése az egyszeri termé-
szetbeni települési támogatás nyújtásának lehetősége, amely ál-
tal 250 fő összesen 2.000.000 forint értékben kaphatott támo-
gatást.

Jól működött a gyermekjóléti szolgáltatás, amely az Esély 
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézménnyel kötött együttműkö-
dési megállapodás alapján a szakmai segítségnyújtást és a speci-
ális szolgáltatásokat biztosította. 

A gyermekjóléti szolgálat feladatai:
ź gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése,
ź a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
ź a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése,
ź jelzőrendszer működtetése.

A családgondozó fogadóórája a Gyermekjóléti Szolgálat pontos 
címével és telefonszámával a Hivatal bejárata mellett ki van füg-
gesztve. A munkájához szükséges tárgyi eszközök a rendelke-
zésére állnak. Heti egy alkalommal – szerdai napokon – a család-
gondozó fogadóórát tart az önkormányzat erre kijelölt helyisé-
gében. A 2021. évi járványügyi helyzet miatt hosszabb ideig a 
családok/lakosok otthonaiban,  ill. a felcsúti székhely irodában 
tudták végezni a segítő munkát. Az esetmegbeszélések és a szak-
maközi megbeszélések online formában lettek megtartva, ame-
lyeken a jelzőrendszer tagjai (családgondozó, védőnő, az óvoda 
gyermekvédelmi felelőse, szociális ügyintéző) vettek részt. A 
családgondozó minden jelzőrendszeri taggal személyes, napi 
rendszerességű kapcsolatot alakított ki. A jelzőrendszer tagjai 
között jó munkakapcsolat van.

Döntés született az MFP-UHK/2021 sz. pályázat kere-
tében támogatást nyert útkorszerűsítési projekt megvalósí-
tásához a kivitelező kiválasztásáról. A Magyar Falu Program-
UHK/2021. felhívására benyújtott pályázatunk kedvező elbírá-
lást kapott. A 2021.07.02-én aláírt támogatói okirat szerint a 
megítélt összeg 13.230.737 Ft. A támogatásból a dobozi falu-
részen lévő 560/3 és a 0184 hrsz.-ú utak korszerűsítésére kerühet 
sor. Beszerzési szabályzatunk szerint az elnyert összeg mérté-
kére figyelemmel árajánlatot kértünk három gazdasági társaság-
tól, vállalkozótól. A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb 
ár/érték arányú került elfogadásra. A testületi határozat a kivite-
lezés megvalósítása érdekében felhatalmazta a polgármestert a 
kiválasztott Kft-vel történő szerződéskötésre. A munkálatok tel-
jesítési határideje 2022. szeptember 30. napja.

A képviselőtestület határozatot hozott a „Mini-bölcső-
de és tornaszoba építése Alcsútdobozon” tárgyú közbeszer-
zési eljárás eredményének megállapításáról. A fenti tárgyú két 
fejlesztésre egybeszámítást kellett alkalmazni, és elindítani a 
nemzeti eljárásrend szerinti nyílt (hirdetménnyel induló) közbe-
szerzési eljárást.  Az eljárás során az 1. rész, azaz a mini bölcsőde 
építés vonatkozásában négy, a 2. rész, azaz a tornaszoba építés 
vonatkozásában öt ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, melyből 
azonban csupán egy volt érvényes. A Bíráló Bizottság 2022. má-
jus 27. napján tartott ülésén az 1. részre vonatkozólag egy-hangú-

lag támogatta az összegszerűségében kedvezőbb ajánlatot és azt 
a képviselő-testület felé elfogadásra javasolta, amennyiben a 
szükséges többletforrást a pályázati kiegészítő támogatás bizto-
sítja. A Bíráló Bizottság javaslata a 2. rész vonatkozásában azon-
ban az, hogy az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő egyösszegű 
ajánlati ára jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 
összegét. A testület a Bíráló Bizottság javaslatát mindkét esetben 
elfogadta. Az érvényes építési engedéllyel rendelkező bölcsőde 
megvalósítása érdekében a hiányzó forrás megszerzésére már 
folyamatban van a többlettámogatási igény benyújtása. Az óvo-
dai tornaszoba megvalósítása érdekében pedig a meglévő építési 
engedély módosítását kérelmezzük olyan műszaki-szakmai tar-
talom változtatással, hogy a meglévő forrás fedezni tudja a fel-
merülő költségeket. 

Egyéb fontosabb történések, intézkedések

Az MFP-KTF/2020. projekt keretében folyik a Sportcsar-
nok Közösségi Színtér belső felújítása. Június közepére befeje-
ződtek a festés-mázolási munkálatok, amelynek során a közdő-
téri új parafaburkolat és új védőhálókat kapott. Teljes felújításra 
(csiszolás, többrétegű alapozás és lakkozás) került a sportpar-
ketta, a pályák felfestésével együtt. Megújulnak a pánikzáras aj-
tók, javításra kerülnek a világító tetőablakok. A vállalkozók túl-
terheltsége miatt generálkivitelezőt nem sikerült találnunk, így 
minden munkálatra külön beszerzési eljárást követően tudtunk 
szerződni. Emiatt a Magyar Falu Programos pályázatunk támo-
gató okiratában szereplő megvalósítási határidő egy hónappal 
történő kitolását kérelmeztük, amelyet így 2022.07.31-el kell 
teljesítenünk.

A BM Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 2021-ben elnyert járdakorszerűsítési pályázatunk 
kivitelezése a József Attila utcát követően, hetek óta a Szabadság 
utca fölszegi részén folytatódik. Itt több szakaszra oszlik a felújí-
tás, mivel vannak olyan szakaszok, amelyek jó állapotuk miatt 
nem igényelnek fejlesztést, és sajnos van egy-egy olyan szakasz 
is amelynek korszerűsítése ezúttal már nem fér bele a keretbe, de 
a nagyobb rész most megújulhatott. A pályázat támogatói okirata 
szerint a megítélt 9.683.693 Ft támogatáshoz 35%-os önrészt 
(5.214.296 Ft-ot) kellett biztosítanunk annak érdekében, hogy a 
kivitelezés megvalósulhasson.

Folynak a munkálatok az egészségügyi központunk 
tetőterének beépítésén, a Magyar Falu Program keretében 

folytatás a 8. oldalon
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meghirdetett Szolgálati lakás - 2020 
című pályázat megvalósítása érdekében. 
E projektünk során első ütemben egy új 
szolgálati lakás, a belépő helyiség és a 
lépcsőfeljáró megépítése valósul meg, 
melyet követ majd a második ütem to-
vábbi egy lakás kialakításával. A szol-
gálati lakások építésének célja a közfela-
datot ellátó személyek (orvos, pedagógus, 
körzeti megbízott stb.) részére lakhatás 
biztosítása.

Tóth Erika
polgármester

Kincseink Háza címmel megtörtént a TOP Plusz 1.1.3-21-FE1 
Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra Al-
csútdoboz Település Önkormányzat támogatási kérelmének be-
nyújtása. A jelentős kulturális és örökségi helyszínek fejlesztése 
témájú projekt keretében a régi községháza turisztikai célú hasz-
nosítását tűztük ki célul. A régóta várt lehetőség révén helyi érté-
keinkre támaszkodó, de országos jelentőségű kulturális turisz-
tikai attrakciót hozunk létre, mely családbarát látogatóközpont-
ként növeli a község vonzerejét, kiegészítve az Alcsúti Arboré-
tum jelentette (öko)turisztikai kínálatot. A meglévő épületünk 
felújításával kialakításra kerülő, négy bemutatótérből álló láto-
gatóközpont a kor elvárásainak megfelelő akadálymentes és 
energiahatékony építészeti, valamint gépészeti megoldásokat al-
kalmaz. A létesítendő kiállítótérben bemutatásra kerül az alcsúti 
kastély és a Habsburg József Károly által 1882-ben megalapított 
Alcsúti Tűzoltó Egylet története, a helyi kötődésű Dr. Homoki-
Nagy István, a magyar természetfilm megalapítójának munkás-
sága, az Alcsútdobozi helytörténeti-néprajzi gyűjtemény és Fe-
kete Ildikó tojásíró népi iparművész díszített tojásai. A fejlesztés 
további része, hogy a kiállítótereket befogadó épület melletti kis-
park is megújul és kibővül egy tematikus, tűzoltós elemeket tar-
talmazó játszótérrel. Az épület felújítása építész- és szakmér-
nökök általi tervezésben, a kiállítási terv a Székesfehérvári Szent 
István Múzeum munkatársainak közreműködésével készült el. A 
projekt tervezett költsége 351 millió forint. A támogatási kérelem 

TERVEINK A RÉGI KÖZSÉGHÁZA REVITALIZÁLÁSÁRA

benyújtásához megkaptuk a Magyar Turisztikai Ügynökség jó-
váhagyó támogatását. Amennyiben pályázatunk kedvező elbírá-
lásban részesül, a jelenlegi méltatlan környezetből méltó hely-
színre kerülhet és korszerű installációban bemutatható lesz a 
helytörténeti gyűjtemény, ami önkormányzatunk által 2014. óta 
kitűzött megvalósítandó cél. A tervezett fejlesztés további részle-
teiről a későbbiekben bővebben adunk tájékoztatást, bízva ab-
ban, hogy minden alcsútdobozinak örömére szolgál a Kincseink 
Háza kialakításának terve.

Tóth Erika polgármester

folytatás a 7. oldalról
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Vajna Józsefet
98. születésnapja alkalmából  

Kolumbán Józsefné szül. Gulyás Lídiát
95. születésnapja alkalmából  

Radványiné Rózsahegyi Ágnest
92. születésnapja alkalmából  

Szoldinger Istvánt
85. születésnapja alkalmából

Bencze Józsefet
82. születésnapja alkalmából

Kiss Juliánnát
81. születésnapja alkalmából             

Kovács Józsefné szül. Spisák Esztert
80. születésnapja alkalmából

Orsós Györgyné szül. Bogdán Erzsébetet
80. születésnapja alkalmából

Molnár Imrét
80. születésnapja alkalmából

Bak Jánosné szül. Németh Mária Magdolnát
80. születésnapja alkalmából

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

Napközis Sporttábor
Alcsútdoboz

2022. augusztus 1-5-ig
(8 – 16 óráig)

Táborvezető: Vas Szilvia

A táborba az alsó-felső tagozatos
gyermekeket várjuk.

A tábor helyszíne az Alcsútdobozi Sportcsarnok.
A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk.

Tervezett program:
ź labdajátékok

ź sor- és váltóversenyek
ź ütős játékok

ź 1 perc és nyersz
ź zumba

ź kerékpáros akadályverseny
ź gyalogtúra

ź célbadobóverseny
ź strandolás

ź és egyéb sporttal, mozgással kapcsolatos
ź játékok, feladatok

A táborba jelentkezni lehet: Vas Szilviánál 
szilviavas@alcsutdoboziiskola.hu, +36-30-693-0641

A tábor díja: 12500 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2022. július 15. (Péntek)

A váli Bíbor Néptánccsoport ismételten megrendezi a nagysike-
rű Váli-Völgyi Vigasságok rendezvényét immáron a jubileumi 
10.-et augusztus 26-27-28-án, Válon a Szent István téren.

A rendezvény pénteken (augusztus 26.) 18 órától egy ki-
állítás megnyitójával veszi kezdetét, ami az elmúlt évek Vigas-
ságait mutatja be képekben. Ezt követően külföldi néptánccso-
portok bemutatkozásával és műsorával folytatódik az esemény, 
melynek zárásként lengyel vendégeink táncház keretében min-
den érdeklődőt táncba hívnak, amely kifulladásig tart.

Szombaton (augusztus 27.) 13 órától térzenével kezdődik 
a vigadalom, majd a gólyalábasok káprázatos bemutatóját tekint-
hetjük meg. 14 órától a fellépők fergeteges felvonulásával foko-
zódik a hangulat, melyet a rendezvény hivatalos megnyitója kö-
vet. A rendezvényt megnyitja Lengyelország budapesti nagykö-

vete. A délután folytatásában a színes színpadi programoké lesz a 
főszerep (lesz néptánc, társastánc, steptánc, ír tánc, hastánc). Ter-
mészetesen a legkisebbekről sem feledkezünk meg, így a gyer-
mekeknek lesz körhinta, kézműves foglalkozások, népi játékok, 
óriás játékok. A nap zárásaként tűzzsonglőr bemutatót csodálha-
tunk meg, majd táncház várja a táncolni, mulatni vágyókat.

Vasárnap (augusztus 28.) 13 órától a Dankó Rádió, Dankó 
Klub műsorának élő adás felvétele várja a nóta szerelmeseit a 
rendezvény helyszínére (Vál, Szent István tér).

Mindhárom napon az étel-, ital fogyasztási lehetőség biz-
tosított. 27-én és 28-án a programok mellett lehetőség van meg-
ismerkedni a környék legkülönböző mestereivel a kézműves vá-
sárban.

A belépés minden napon és programra díjtalan.
A részletes programtervről tájékozódhatnak a közösségi 

oldalainkon (Facebook: Váli-Völgyi Vigasságok, Bíbor Nép-
tánccsoport), továbbá a Bíbor néptánccsoport honlapján 
www.biborok.hu, valamint az írott sajtóban.

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Egy szívből jövő fesztiVál
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Alcsútdoboz Település Önkormányzat és 
a FATEV Polgári Egyesület szervezésé-
ben kórushangversenyre került sor az Al-
csúti Kápolnaestek legutóbbi előadásán. 
Három énekkar mutatta be repetoárjának 
egy-egy részletét, majd a végén közös 
számmal zárták a műsort. Felcsendültek a 
zeneirodalom neves szerzőinek (Orlan-
dus Lassus, Johannes Brahms, Praetorius, 
Bárdos Lajos, Karai József, Pászti Miklós 
és mások) dallamai az Alcsútdobozi Echo, 
a herceghalmi Labdarózsa, és a biatorbá-
gyi Pászti kórus tolmácsolásában. A kon-
certhez az Alcsútdobozi Echo kézműves-
kedéssel is foglalkozó tagjainak kiállítása 
társult. Bemutatta alkotásait: Dr. Cseh 
Kornélné Kertész Judit, Juhászné Schrauf 
Ágnes, Kiss Irén, Mogyoróssy Gizella és 
Monostori Andrásné is.

Tóth Erika

Kápolnaest kórustalálkozóval

Július 13-án, szerdán az esti fél hatos szentmisén a katolikus 
egyházközségben az elmúlt harminc évben július hónapban el-
hunytak lelki üdvéért imádkozzunk. Hívjuk a rokonokat, baráto-
kat, ismerősöket a közös emlékezésre és imádkozásra a halot-
tainkért bemutatott szentmisére.

1992.07.10. Dobai Jánosné szül. Füri Terézia
1995.07.27. Torma Lajos
1996.07.29. Ritz Istvánné szül. Torma Teréz
1999.07.14. Oroszi József
2000.07.18 Tőzsér Gyula
2004.07.15. Neumann István
2005.07.06. Nemes Jenő
2005.07.01. Hajnal János
2007.07.20. Bárányos István
2013.07.11. Bak János
2014.07.30. Farkasné Bögyös Ágnes
2019.07.15. Gyökeres János
2020.07.31. Maráczi József

Alcsútdobozi Egyházközség

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA
06/70 370 3104 

Hívható: 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.
A mentő hívószám: 104

     2022.07.02-03
Dr. Németh Kálmán 06/30/816-1366

2022.07.09-10
Dr. Koller István 06/20/318-8191

2022.07.16-17
Dr. Kiss Sándor 06/20/941-1900

2022.07.23-24
Dr. Halász György 06/20/445-6256

2022.07.30-31
Dr. Cseh Kornél 06/70/217-3745                 

Állatorvosi ügyelet

Tisztelt Alcsútdobozi Lakosok!
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Jézus Szíve Ünnep a katolikus közösségben
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ZSÚROS HANGULAT

ALCSÚTDOBOZI HÍREK
Ingyenes kiadvány

Kiadja Alcsútdoboz Település 
Önkormányzata

Megjelenik 500 példányban.
ISSN 2061-6422

Felelős kiadó:
Tóth Erika polgármester

Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Grafika, nyomdai előkészítés: 

www.hpdesign.hu
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.

Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. 
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot

a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.

A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.


