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ÉVKEZDŐ KIRÁNDULÁSON A 7. ÉS 8. OSZÁLY

SZÜRET AZ ÓVODÁBAN
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A József Nádor Általános Iskola

2.

Őszi osztálykirándulások

A nyár elején adtunk be pályázatot két osztály háromnapos őszi 
osztálykirándulására, az Erzsébet-táborba. S bár elnyertük a pá-
lyázatot, már korántsem olyan kedvező egy ilyen osztálykirán-
dulást szervezni, hiszen jelentősen megdrágult a gyerekek utaz-
tatása. Mégis tele izgalommal indultunk útnak a 7. és 8. osztá-

lyosokkal szeptember első hetében. Ragyogó idő volt, ezért külö-
nösen örülhettek a diákok, hogy a Balaton vize is meleg volt, így 
a fürdőzés sem maradt el. Gazdag programot állítottunk össze 
számukra. Bogaras vagyok! címmel láthattak előadást az ízelt-
lábúak csodálatos világáról. Kezükbe foghattak a gyerekek sás-
kát, csótányt, szöcskét. Terráriumban láthattak madárpókot, ázsi-
ai erdei skorpiót, afrikai óriás ezerlábút, bohóc ászkát, botsáskát, 
parti tőrfarkút. Betekintést nyerhettek a nappali és éjszakai lep-
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hírei, eseményei 

Régóta figyelem, hogy a szeptember első napja mindig sokkal 
hidegebb, mint az azt megelőző napok. Mintha a gyerekeknek 
kedveskedne az időjárás, hogy könnyebben átálljanak az isko-
lakezdésre, ne vágyakozzanak már a medence mellé. 

A sportcsarnokba vártuk a gyerekeket a tanévnyitó regge-
lén, ahol az a régi emlék villant fel előttem, amikor először lép-
tem be az újonnan épült sportlétesítménybe. Tiszta falak, új para-
faburkolat, felcsiszolt, újralakkozott parketta, a kapuk mögött új 
ajtók és még az öltözőknél nem is jártunk, pedig tudom, hogy ott 
is történtek felújítási munkálatok. Köszönjük Tóth Erika polgár-
mester asszonynak és a képviselő-testületnek, hogy ismét egy 
nagy fejlesztést valósítottak meg, és ez minket is szolgál. Ígérjük, 
hogy nagyon fogunk rá vigyázni!

A tanévnyitó ünnepeltjei mindig az első osztályosok, ün-
nepségünkön a következő szavakkal köszöntöttük őket: Külön 
köszöntöm a pici első osztályos tanulókat, akik most lépték át elő-
ször iskolánk kapuit és tele izgalommal, büszkeséggel ülnek most 
előttem. A tanévnyitó ünnepség ünnepeltjei igazából TI vagytok! 
Biztos vagyok benne, hogy osztályfőnökötök, Adravecz Tündi né-
ni segítségével könnyedén tanuljátok meg a betűket, játékosan fe-
dezitek fel a számokat és megannyi örömteli percet fogtok átélni 
itt az alcsútdobozi iskolában. A két kezeteket egyszerre ketten 
fogják majd. Egyik oldalon a Tündi néni, másik oldalon a szüle-
itek. Ők ketten minden segítséget meg fognak adni ahhoz, hogy 
ügyes iskolássá váljatok. Mi azon fogunk dolgozni, hogy ti na-
gyon szeressetek iskolába járni és öröm legyen számotokra a 
tanulás. 

A tanévnyitó különlegessége volt, hogy a picik fogadal-
mat tettek, melynek szövegét Baljer Márk 8. osztályos diák ol-
vasta fel. Igazgatóhelyettes úr az iskola logójával ellátott nyak-
kendőt akasztott a nyakukba. Az első osztályosok névsora, aho-
gyan a naplóban szerepelnek: Andó Csenge Viktória, Beke Adri-
án László, Biró Blanka Éva, Cseszár Zsanett, Erdélyi Bence, 
Halász-Harsányi Maja Abigél, Hartmann Liza, Labancz Lilla, 
Matus Milán Csaba, Pátrovics Ramóna Katalin, Szabó Evelin, 
Újvári Bálint Zoltán, Varga Hanna.

A tanév 183 tanítási napból, 6 tanítás nélküli munkanap-
ból, számos projektnapból, témahétből és sok-sok országos mé-
résből fog állni. Bízom benne, hogy az oktató-nevelő munkán túl 
tele lesz élményekkel, izgalmas, értékteremtő, egészségmegőr-

ző, kulturális és sportrendezvényekkel. A mai világban mind-
annyiunk számára kiemelten fontos, hogy felelősségteljesen és 
céltudatosan gondolkodjunk, jövőnkről, életünkről. Ezért nagy 
hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre, 
az újrahasznosításra, az egészéges életmódra, egészségünk vé-
delmére, a mindennapi testmozgás fontosságára. Ezzel kapcso-
latban több osztályközösségben indul egészségmegőrző prog-
ramsorozat. Idén is megrendezzük a Magyar Diáksport napját, a 
nagy sikert aratott családi napunkat, a Nádorfesztet, a Vál-völgyi 
települések iskoláinak meghívásával a Nádor-kupát, lesznek 
projektnapok, témahetek, tanulmányi és sportversenyek, kultu-
rális programok, ünnepségek. Új lehetőségként vezetjük be a di-
ákügyeletet, mely a gyerekek felelősségtudatát erősítheti majd. 
11 délutáni foglalkoztató várja a diákokat, melyből 7 szakkör. In-
dul ismét Trézi nénivel a bábszakkör, Tündi nénivel az énekkar, 
Szilvi nénivel a kézműves szakkör, Niki nénivel a rajzszakkör, 
Petra nénivel az olvasókör, Péter bácsival és Zsolt bácsival a 
sportkör kicsiknek és nagyoknak. 

Mindezek mellett a legfontosabb számunkra, hogy diák-
jaink nap, mint nap, szeretettel jöjjenek iskolánkba, és a tanulásra 
motiváltak legyenek. Ehhez nagy szükségünk van a szülőkre. 
Meggyőződésem, hogy akkor működik jól egy iskola, ha a szü-
lők ott állnak a gyermekeik mellett minden nap és segítik a mun-
kánkat. Együtt kell dolgoznunk a közös cél érdekében. 

Ezen a nyáron 4 új kolléga érkezett iskolánkba – és egy 
sem távozott –, melyre rettentően büszke vagyok. Alsó tagozaton 
100%-os a felső tagozaton 98 %-os a szakos ellátottság. 

Nevelőtestületünk a következő: Adravecz Tünde az első 
osztály osztályfőnöke, énekkarvezető; Libényi Petra a másodi-
kosok osztályfőnöke, az olvasókör vezetője; Ács Katalin a har-
madikosok osztályfőnöke – új tanító néni iskolánkban; Szanyiné 
Halgancz Teréz a negyedikesek osztályfőnöke, alsós munkakö-
zösségvezető, és a bábcsoport vezetője; Vas Szilvia az ötödikesek 
osztályfőnöke, a kézműves szakkör vezetője, a Diákönkormány-
zat segítő pedagógusa; Krúdy Péter a hatodikosok osztályfőnöke 
– testnevelő, atlétika edző; Szilveszter Mária a hetedikesek osz-
tályfőnöke – országos méréseket koordináló feladatokat végez 
még; Baráth Judit tanárnő az angol idegennyelvet tanítja isko-
lánkban és ő a felsős munkaközösség-vezető; Jónási Zsolt új kol-
léga iskolánkban – biológia, testnevelés, gyógytestnevelés, in-
formatika tanár; Graziani Anna Borbála – történelem szakos kol-
léga, aki a tanulószobai csoportban is segíti munkánkat; Horváth 
Márta – gyógypedagógus; Vásárhelyi Mónika – tanítónő, az 
egyik napközis csoportot vezeti; Kovács Attila – fizika tanítását 
végzi; Biró Nikolett tanárnő továbbra is a rajzot fogja tanítani; 
Daróczi Andrea tanítónő pedig a napközis csoportban dolgozik; 
Béndek László tanár úr intézményvezetőhelyettes és biológiát, 
földrajzot fog oktatni; én pedig a nyolcadikosok osztályfőnöke 
vagyok – Keindl Zoltánné – intézményvezetőként a néptáncok-
tatás még a feladatom. 

A technikai személyzetünk évek óta állandó, akik kiváló 
munkát végeznek, tökéletes egységben. Nagyon hálás vagyok 
nekik odaadó munkájukért: Szentgyörgyi Gáborné Csilla – is-
kolatitkár, forduljanak hozzá bizalommal; Bankó Mária – taka-
rító, a technikai csoport vezetője; Ungár Lajosné Jucika – taka-
rító néni; Stefán Krisztián – udvaros, karbantartó.

Kívánom valamennyiünk számára, hogy ez a tanév is le-
gyen sikerekben, együttműködésben, türelemben, kitartásban 
gazdag.  

Keindl Zoltánné intézményvezető 

Becsengettek 

kék világába. Elvittük őket moziba, megnéztük az Egy kutya ha-
zatér című kalandfilmet. Részt vettünk a vicces fizikai és kémiai 
kísérletek előadásán, mely ugyanaz volt, mint tavaly, de mint 
tudjuk az „Ismétlés a tudás anyja!”, talán így jobban rögzülnek 
az érdekes kísérletek és azok magyarázatai. A gyerekek nagy 
örömére idén lézerharc programon is részt vettünk. Voltunk Pély 
Barna koncerten és az utolsó este discót is szervezetek a „tesók” a 
gyerekeknek. Bízom benne, hogy szép élményekkel tértek haza. 

Köszönöm Szilveszter Marika és Baráth Judit kolléganő-
imnek, hogy időt és energiát szántak erre a háromnapos prog-
ramra, kísérő tanárként eljöttek, és velem együtt dolgozak azért, 
hogy felhőtlenül teljen diákjaink kirándulása.

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

Hogyan jelenik meg a környezetünkben élő családok életében a 
kereszténység? Hogyan gazdagítja, mit tesz hozzá a gyermeke-
ink neveléséhez? Felkerestem néhány ismerős családot a bicskei 
járásban, hogy tegyenek tanúságot: mit jelent számukra, hogy hí-
vő emberek? Szívesen beszéltek hitükről és a keresztény családi 
létről.

Enikő – Őszintén mondom, hogy sajnálom a gyerekeket. 
Annyira sok információ éri őket, hogy ebből tizenévesen lehetet-
len kihalászni, hogy mi az érték. Ha szülőként nem állnék mel-
lette, hogy felállítsa a saját értékrendjét, akkor – még ha el is fo-
gadom azt, hogy elmerül az őt érő hatásokban – nem kapna olyan 
stabil kiindulópontot, amit magam is helyesnek tartok szülőként. 
Nekünk sokkal könnyebb volt, mert nem volt annyi minden, ami-
vel foglalkozzunk. Ráadásul olyan közösségből jövök – Erdély-
ből – ahol a kereszténység átitatja a hétköznapokat. Ott a húsvét, 
a karácsony keresztény jellegét nem kellett külön megmagyaráz-
ni. Én magam is hívő családban nőttem fel. Mi úgy mentünk hit-
tanra, mintha a legjobb helyre mentünk volna. Szerettük a pap 
bácsinkat. És mindenki ment. Volt olyan év, hogy háromszor kel-
lett elsőáldozást tartani a szülővárosomban, hogy mindenki be-
férjen a templomba. Nem is értették az erdélyi vendégeink a gye-
rekek elsőáldozásakor, hogy itt ez miért nem így van. A mai napig 
bánatom, hogy úgy érzem, a gyermekeimnek nem tudom úgy át-
adni a kereszténységet, ahogy nekem átadták. Nekem az is nagy-
szerű érzés, ha a gyermekemen látom, hogy van hite – még ha a 
vallást nem is gyakorolja rendszeresen. Az anyukám is rengete-
get beszélgetett velem a hitről a lázadó kamasz korszakomban. A 
hit meg is maradt végig. A fiatalok fel kell tegyék a kérdéseiket, 
meg kell érniük rá, hogy a hit valóban a sajátjuk legyen. De a mai 
felnőttek jelentős része vallási téren éretlen marad. Nem könnyű 
megértetni a gyermekkel, hogy az élet nem arról szól, hogy átgá-
zolunk mindenkin, ugyanakkor mégis haladni kell előre. Nehéz 
ez egy olyan világban, ahol a tárgyaknak van a legfőbb értékük. 
Nálunk a legfontosabb, hogy tudatosítottuk a gyermekeinkben, 
hogy bármit csináltak, jöhetnek hozzánk. Mert semmiképp nem 
szeretnék szembesülni azzal, hogy hazudnak nekem. Így min-
denről beszélgetünk. Magam nagyon szeretem autóval vinni 
őket, mert annál jobb hely a beszélgetésre nincs, hiszen amint ha-
zaérünk, elvonul a szobájába. Ezért a rendszeres közös étkezések 
is fontosak. Fontos, hogy érdeklődjünk, mi foglalkoztatja őket. 
Itt kezdődik az egész, hogy érdekel a gyermekem. Minden a csa-
ládból indul.

Nóra – A férjem református, az anyósom református hit-
oktató. Én katolikus vagyok, minden felmenőmmel együtt. Ab-
ban egyeztünk meg, hogy a gyermekeink katolikusok lesznek. 
Nálunk igazán a nagymamám volt templomba járó. A szüleink 
már kevésbé voltak szigorúak a kérdésben, és ránk bízták, ho-
gyan éljük meg hitünket. Engem érdekelt, és tíz éves korom körül 
kiolvastam a gyermekbibliát. Azt gondolom, ez volt a kezdet.  
Valójában azonban a nagylányom születésekor volt egy határ-
helyzet, amikor csak a Jóistenben bízhattam. Ez nagyon erős is-

tenélmény volt. Ahogy nőttek a gyerekek, indultak az óvodai, 
majd az iskolai hittanórák. Nagyon örülök, hogy immár az óra-
rendben van a hittan, mert a hitoktatást – és a zenét is – az alap-
kultúra részének tartom. Ugyanakkor mi sem erőltetjük a temp-
lomba járást. Ha akarnak menni, mennek, és elmegyünk mi is. 
Előfordul, hogy a férjem elmegy a református templomba, de 
együtt ide szoktunk járni a katolikusba. A fiam például évekkel 
ezelőtt jelezte, hogy – helyi keresztény családban látottakhoz ha-
sonlóan – szeretne menni a ministránstáborba Péliföldszentke-
resztre, és el is jár nyaranként. Ha családosan kirándulunk, álta-
lában megnézünk valamilyen egyházi helyszínt is. A legnagyobb 
lányomon azt látom, hogy komolyabban veszi, kialakultabb a 
saját személyes hite. Előfordul, hogy magára csukja az ajtót, és 
imádkozik. Hármuk közül ő a stabil pont, akire felnéznek a test-
vérei. Úgy gondolom, ha erőltetném a vallásgyakorlást, jobban 
ellenállnának. Ám ha rájuk hagyom a döntést, akkor nem ritkán 
előfordul, hogy maguktól van rá igényük. Természetesen a zenés 
miséket szeretjük a legjobban!

Rita és Csaba – Édesapám görög katolikus pap volt, így 
mi belenőttünk a vallásos hittel gazdagított életbe. A férjem nem 
volt hívő, amikor megismertem. Mi hiszünk Istenben, kereszté-
nyek vagyunk, ezért nevelem így a gyermekeimet, Miért nevel-
ném ateistának vagy más vallásúnak, ha én ez vagyok, és ezt val-
lom? Adunk egy mintát, és ők eldöntik majd, hogy követik-e 
vagy sem. De ebbe szocializálódnak bele, ebbe nőnek bele. 
Egyelőre úgy tűnik, hogy amikor krízisben vannak, akkor biztos, 
hogy követik ezt a mintát. Egyébként előfordul, hogy egymás 
számára is tanúságot tesznek a hitükről. A hat gyermekünk közül 
a nagykorúakon mindenképpen látható, hogy van már személyes 
hitük. Van, hogy célozgatnak arra, hogy a sok csonka családdal 
ellentétben, amelyeket látnak, a mi házasságunk stabil, és ez nyil-
ván a hívő meggyőződésnek is köszönhető. Ezt példaként fogják 
fel. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem keresztény családok nem 
élhetnek jó házasságban. De őket anonim keresztényeknek tart-
juk. Ők a keresztény értékeket vallják, de nem kapták meg a hit 
ajándékát. Az anonim keresztény nem tudja, hogy a benne műkö-
dő jó a Jóistentől származik. Ő azt gondolja, hogy ez az ő saját 
nagyszerűsége. Ez a jelentős különbség, hogy amíg én felisme-
rem, hogy magamtól nem tudok jó lenni, az anonim keresztény 
azt mondja: „én helyből jó vagyok, ehhez nem kell az Isten.” Egy-
szer egy ateista riporter kérdezte egy anglikán érsektől, hogy sze-
rinte hány ateista él Angliában? Az érsek azt válaszolta: „Szerin-
tem körülbelül száz. A többi csak abban az istenben nem hisz, 
amit mi keresztények mutatunk nekik….”

Jäger Tamás hitoktató

Tisztelt alcsútdobozi lakosok! Október második szerdáján, 12-én 
az elmúlt harminc évben, október hónapban elhunytakért lesz 
felajánlva a szentmise este fél hatkor az alcsútdobozi katolikus 
templomban. Imádkozzunk közösen értük rokonaik, szeretteik, 
barátaik, ismerőseik!

1995. 10. 12. Nagy Gyula; 1997. 10. 4. Firnicz Antal; 
2001. 10. 14. Hanák Mihály; 2003. 10. 31. Schneider Józsefné 
szül. Szarka Mária; 2004. 10. 04. Pálfalvi Jánosné szül. Béke-
vári Antónia; 2007. 10. 15. Németh Csaba; 2007. okt. 24. Budai 
Gyula; 2009. 10. 15. Ángyás János; 2009. 10. 27. Kiss Ferenc; 
2020. 10.27. Tranker Ferenc.

„Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy 
él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?”
János evangélium 11, 25-26

Alcsútdobozi Rk Egyházközség

Miért érdemes
kereszténynek lenni?
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24Efézus 4, 23-24: újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsé-
tek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazság-
ban és szentségben teremtetett.
 
Kedves Testvéreim! Október mindig a reformáció hónapja, mi-
kor is nemcsak megemlékezünk október 31-én arra, hogy Luther 
Márton 1517-ben ezen a napon függesztette ki 95 tételét a witten-
bergi vártemplom kapujára, hanem arra emlékezünk, hogy azt 
mondta: térjetek vissza! Ezt mondta az akkori egyháznak, akkori 
állapotában. Ezt mondta az emberek sokaságának, és egyen-
egyenként. Ezt mondta a papságnak, és ezt mondta az államnak. 
Ezt mondta civilnek, laikusnak, mindenkinek: Térjetek vissza! A 
reformáció szó visszatérést jelent egy eredeti állapothoz. Vissza-
alakításból történő megújulás. Nézzünk körbe magunk körül! 
Rengeteg újítást hoztunk létre. Igen. Ez igaz. Rengeteg olyan újí-
tás történt világunkban, amelyek talán jó dolgok, de. Ott az a ha-
talmas de. De elvette a munkát az emberektől. Elzárta az embe-
reket egymástól. A technológiai fejlődés amennyi hasznot ho-
zott, annyi vagy még több hátrányt is. Elzárta a fiatalt az idősek-
től, szülőket a gyermekeiktől, embereket az egyháztól. Egyre 
több ebben a „megújult” és „fejlődő” társadalomban a „nem érek 
rá!”. Nagyon sokszor hangzik el egy szükséges beszélgetés lehe-
tősége előtt: „nagyon sok dolgom van!”. Ezek mind igazak is. 
Lehetséges lenne, hogy felépítettünk magunknak egy olyan éle-
tet, amely minket zár be? Egy olyan várat, aminek tetejébe mi 
zártuk be magunkat, és várjuk, hogy megmentsenek minket? A 
nagy újítások, nagy fejlesztések valójában annak kárára történ-
tek, hogy elégedetlen embereket szültek, vagy nélkülöző embe-
reket. A történelem folyamán mindig azt gondolta az ember, hogy 
a legfontosabb dolog a birtoklás. Nem csak anyagiakra értendő 
ez, hanem mindenre. Nézzük csak meg! Birtoklom a gyereke-

met, birtoklom az anyagi javakat, birtoklom a természetet és le-
gyalázom. Birtoklás és leuralás. Istent nem tudtuk birtokul venni, 
ezért elhagytuk.

Három éve van koronavírus az országban, és mire azt hit-
tük volna, hogy rendeződik minden, még egy szomszédos háború 
is kitört, és amikor azt hiszi az ember, hogy nem lehet rosszabb, 
egy gazdasági válság is kialakult. Mindegy kinek a hibájából, at-
tól még fáj. Azt gondolom, ezek mind intő jelek arra, hogy tér-
jünk vissza. Vissza az eredetihez! Vissza az Istenhez! Mit akart 
Ő? Kinek teremtett minket? Újuljatok meg, de lelketekben, és 
elmétekben! Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint 
valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Mit mond itt 
Pál apostol? Azt, hogy legyek jobb? Nem. Nem tudsz jó ember 
lenni! Sokan hitték azt, hogy jó emberek, és mégis itt tartunk. 
Olyan emberré kell válni, aki az Isten tetszése szerint teremtetett 
igazságban és szentségben. Egyetlen ilyen van: Jézus Krisztus. 
Ilyenné kell válni. A Biblia azt mondja, hogy nem akárki keresz-
tyén, hanem az az ember, aki magára veszi Jézust. Ez a megújulás 
visz előre! A visszatérés megújulása. EZ a reformáció. Vissza az 
Istenhez! De hozzá nem tudok a gondolataimon keresztül vissza-
térni, mert akkor csak magamhoz találok oda. Istenhez visszatér-
ni csak a Biblia, csak a templom, egyedül a Krisztus által lehetsé-
ges. A megújult ember templomba jár, a megújult ember Bibliát 
olvas, a megújult ember hisz, a megújult ember keresztyén. A 
megújult ember, aki napról napra egyre inkább olyan, mint az 
Ura, a Jézus Krisztus. 

A megújuló világhoz megújuló emberekre van szükség. 
Ez nem egyenlő a vallásosokkal sem. A különbség ott van keresz-
tyén és vallásos között, hogy a vallásos csak randevúzik az Isten-
nel, alkalmi találkái vannak vele, de a keresztyén vele is él az 
Urával. Jézus Krisztus Úr a hívő ember életében. Őt kérdezi meg 
minden nap: és ma mit akarsz Uram, hogy cselekedjem? Aki nem 
így tesz, még nem keresztyén, csak kereső, vallásos, vagy… va-
lami, de nem az. Szánjuk ezt a hónapot a megújulásunkra! Le-
gyünk többet Istenünkkel és legyünk többet egymással! Szere-
tettel várunk mindenkit istentiszteleten vasárnaponként 10 óra 
30 perckor!

Lendvai Sándor református lelkipásztor

A reformáció hónapja

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Nagy Jánosné  szül. Mészáros Erzsébetet
88. születésnapja alkalmából

Wéber Antalné szül. Tóth Ilonát
83. születésnapja alkalmából

Ángyás Lajosné szül. Molnár Erzsébetet
81. születésnapja alkalmából

Papp Ferencné szül. Meiszter Erzsébetet
81.születésnapja alkalmából

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!
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Testületi ülés
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 
szeptember hónapban két alkalommal ülésezett. Az üléseken az 
alábbi fontosabb döntések meghozatalára került sor.

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a VP6-7.2.1.1-21 
kódszámú kiírásra, az Alcsútdoboz külterület 018 hrsz.-ú, és 
0194 hrsz.-ú utak felújítása című projekttel, amelynek megvaló-
sításához önrész szükséges. Az elfogadott, Támogatói Okirat 
szerinti támogatás összege: 33 108 560 Ft, amelyhez a támogatói 
döntéssel megegyezően 3 026 785 Ft saját forrást kell biztosítani.  
Az önkormányzat Képviselő-testülete határozatban vállalt köte-
lezettséget arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósításához 
szükséges önerő összege Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
2022. évi költségvetési rendeletében elkülönítetten szerepel.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú 
távú biztonsága érdekében víziközmű rendszerenként 15 éves 
időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. A tervet min-
den év szeptember 30-ig be kell nyújtani a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. A Gördülő Fej-
lesztési Terv felsorolja azokat a felújításokat, pótlásokat, illetve 
beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rend-
szer zavartalan működéséhez. A Képviselő-testület az Alcsút-
doboz-Göböljáráspuszta Települési Vízmű, és az Alcsútdoboz-
Tabajd ivóvízszolgáltató rendszer felújítási és pótlási tervét, va-
lamint beruházási tervét megismerte, és mint véleményezésre jo-
gosult elfogadta.

Alcsútdoboz település közigazgatási területén a közterü-
let használat rendjéről szóló rendelet 2012. évben került elfoga-
dásra. Az eltelt 10 év miatt időszerűvé vált a rendeletben foglal-
tak aktualizálása, amelyet Hivatalunk el is végzett. A rendelet-
tervezet részben új formában, részben új tartalommal készült el. 
A közterület-használathoz engedély iránti kérelmet kell benyúj-
tani és a rendeletben meghatározott összegű díjat kell fizetni. A 
rendelet részletes tartalma munkaidőben, a Polgármesteri Hiva-
talban megtekinthető.

A Nemzeti Vízművek Zrt. ún. „integrációs eljárást” indí-
tott a víziközmű szolgáltatás állam általi átvételének lehetősé-
géről, amelyben az elfogadott testületi határozat értelmében Al-
csútdoboz Település Önkormányzat részt kíván venni. Ennek so-
rán az önkormányzat teljes víziközmű vagyonát és a hozzá kap-
csolódó ellátási felelősséget átadhatja a Magyar Állam részére. 
Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tu-
lajdonában állhat. A víziközmű-vagyon tulajdonjogát az ellátás-
ért felelősök (állam vagy települési önkormányzat) egymás kö-
zött térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel 
átruházhatják. A térítésmentes vagyonátruházás az általános for-
galmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül. A helyi 
önkormányzat tulajdonában álló víziközmű a helyi önkormány-
zat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi. E korlá-
tozottan forgalomképes törzsvagyon-elem és annak részei 
ugyanakkor az állam javára átruházhatók. Az Integrációs Prog-
ramban történő részvétel az ökormányzatok részéről teljesen ön-
kéntes alapon történik, ha erről a Képviselő-testület meghozza 
határozatát. Az Integrációs Program soron következő lépése, 
hogy az ellátásért felelős önkormányzatok a tulajdonukban álló 
víziközmű vagyont ingyenesen a Magyar Államra ruházzák, 
amellyel együtt viszont az önkormányzat az őt terhelő ellátási fe-

lelősséget is a Magyar Államra ruházza át.
Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését február hóban 
hagyta jóvá. Az év során történt változások, a jelentős áremel-
kedések, illetve a könyvviteli feladatok két településen külső 
céggel történő ellátása szükségessé tette a költségvetés módo-
sítását. A módosítások nem igényelnek többlet-támogatást, mert 
az egyes rovattételek közötti átcsoportosításokkal megoldható a 
feladatok finanszírozása.

Egyéb fontosabb történések

Befejeződött az MFP-KTF/2020. sz. pályázat keretében az Al-
csútdobozi Sportcsarnok Közösségi Színtér felújítása. A projekt 
során a belső terek felújítása történt meg. Az oldalfalak parafa-
burkolatát lecseréltettük, a parkettát felcsiszoltattuk és pályákkal 
felfestettük, a nyílászárók (ajtók) javításra kerültek, egyes külső 
nyílászárókat korszerűbbre cseréltünk, a belső fém korlátokat, 
rácsokat felújítattuk, a zuhanytálcákat újakra cseréltük, az összes 
helyiség tisztító festést kapott. A pályázat része volt egy fő közös-
ségszervező foglalkoztatása is. 20 584 386 Ft a támogatás teljes 
összege, melyet Magyarország kormánya biztosított.
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Szintén befejeződött az MFP-SZL/2020 pályázatunk megvaló-
sítása. A Támogatói döntés értelmében ez a projekt 29 999 995 Ft 
támogatásban részesült, amelynek révén az egészségügyi köz-
pontunk tetőterében lépcsőfeljáró, belépő, és szolgálati lakás ke-
rült kialakításra. A szolgálati lakás kialakításának célja, a telepü-
lésünkön közfeladatot ellátó személy (pl.pedagógus, orvos, 
rendőr) részére a lakhatás biztosításának támogatása.

Tóth Erika polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alcsútdoboz Település Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló feltéte-
lek szerint ismét meghirdeti a felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjpályázatát.                     

Az ösztöndíjpályázatra azok az Alcsútdoboz területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az új pályázóknak a pályázat beadásához az EPER-Bursa rend-
szerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázóknak a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk. A pályázat csak 
a pályázati kiírásban meghatározott, alábbi csatolandó mellékletekkel együtt érvényes:

ź A jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok 
ź A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 3.

ALCSÚTDOBOZI HÍREK
Ingyenes kiadvány

Kiadja Alcsútdoboz Település 
Önkormányzata

Megjelenik 500 példányban.
ISSN 2061-6422

Felelős kiadó:
Tóth Erika polgármester

Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Grafika, nyomdai előkészítés: 

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

Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. 
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot

a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.

A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.
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Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Ön-
kormányzatunk Képviselő-testületének 
pályázata alapján Magyarország Kormá-

3nya 80 erdei m  szociális tűzifa támogatást 
nyújt Alcsútdoboz számára. A 4/2022. (V. 
11.) sz. rendeleti szabályozás szerint 
2022. évben a szociális célú tűzifa mind-
azok számára igényelhető:

ź akiknek a háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegé-
nek 300 %-át, azaz 85.500 Ft-ot, 
és fatüzelésre alkalmas fűtőbe-
rendezéssel rendelkeznek.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek 
közül csak egy kérelmező részére állapít-
ható meg a támogatás.

Az igényléshez szükséges nyom-
tatványok 2022. október 15-től vehetők át 
a Polgármesteri Hivatalban. Az igénylé-
sek benyújtásának végső határideje 2022. 
november 20. napja.

Jenei Katalin
igazgatási előadó

SZOCIÁLIS TŰZIFA
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: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-12:00

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 

Hívható: 16 és 08 óra között,
hétvégén egész nap.

A mentő hívószám: 104
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Hagyományőrző programjaink közül minden nevelési évben az 
első a szüreti mulatság.

Az idén szeptember 21-én délelőtt a Pillangó csoportban 
gyűltünk össze, hogy megünnepeljük ezt a jeles napot. Nyitott 
program ez óvodánkban, így vendégeink is voltak, akiket szere-
tettel köszöntöttünk. Néhány szülő és nagyszülő mellett vendé-
günk volt Tóth Erika polgármester asszony is, aki nagyon meg-
dicsérte a gyerekeket, hogy igazán felkészülten, ügyesen, okosan 
és fegyelmezetten szerepeltek.   

A nagycsoportosok és a középsősök kis műsorban mutat-
ták be, amit ez alatt a nem egész három hét alatt tanultak. Az őszi 
népi játékok, dalok mellett mind a két csoport népzenére gyer-
mektáncot is előadott, ami kellően megalapozta a hangulatot a 
délelőtt további részére.

Az idő is kellemesre fordult, így kint az udvaron foly-

Óvodai szüreti mulatság

tattuk a mulatozást. Sikerült szereznünk egy szőlődarálót és egy 
prést, amin bemutattuk a gyerekeknek Bolla Babett édesapja se-
gítségével, hogyan válik a szőlőből must. A frissen préselt must 
mellé Pátrovics Roli apukája által sütött finom pogácsát és lek-
város süteményt falatoztunk. Megízleltünk sok finom őszi gyü-
mölcsöt, eszegettünk körtét, almát, szilvát, szőlőt, diót, mogyo-
rót, sőt még fügét is. Közben vidám, gyermekeknek szóló, szü-
reti, őszi népzenét hallgattunk, ebéd előtt még táncra is perdül-
tünk egy rövid időre.

Kedves Újságolvasók! Fogadják tőlünk szeretettel a szü-
reti mulatságon készült sok vidám képet, mellyel kellemes őszi 
napokat kívánunk Önöknek!

Óvári Zsoltné
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Állatorvosi ügyelet
     2022.10.01-02 Dr. Koller István +36/20/318-8191

2022.10.08-09 Dr. Cseh Kornél +36/70/217-3745

2022.10.15-16 Dr. Kiss Sándor +36/20/941-1900

2022.10.22-23 Dr. Németh Kálmán +36/30/816-1366

2022.10.29-30 Dr. Halász György +36/20/445-6256              

Három napon át egy túlméretes jármű vá-
rakozott a falu központjában. Ez alatt az 
idő alatt sokan láthatták ezt a furcsa sze-
relvényt. Találgatták is, hogy mi lehet a 
rakománya, ami igen súlyosnak látszott. A 
pótkocsi 16 tengelyen, tengelyenként 8 db 
keréken, tehát összesen 128 db gumikeré-
ken 20 méter hosszan cipelte a rakományt. 
Az E-ON szakemberei 2022. 09.12-én es-
te 7 órára tűzték ki a jármű továbbhaladá-
sát. Indulás előtt már egy órával a kísérő 
és felvezető autók tucatjai gyülekeztek. A 
tervezett időpontban elindult a menet. A 
Szabadság utat Felcsút irányába teljes 
szélességben lezárták. A haladás csak lé-
pésben történhetett, mert a szállítmány 
nem csak nehéz és hosszú is volt, hanem 
magas is. A szerelvény mindkét oldalán a 
cég dolgozói gyalog haladtak, hogy az út-
test fölött átívelő villanyvezetékeket és te-
lefonkábeleket a hosszú kampós végű 
szerszámjaikkal felemeljék a jármű fölött. 
Az út kb. egy órát tartott, míg Felcsútra 
ért. 

Összehasonlításként: míg egy ko-
molyabb kamion súlya elérheti a 40 ton-
nát, addig ennek a szerelvénynek a súlya 
180 tonna volt.

Fekete Imréné

A legnagyobb túlméretes
jármű Alcsútdobozon


