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Kedves Lakosaink!
Áldott adventi felkészülést és szeretetteljes, lélekkel teli

karácsonyi ünnepeket kíván Önöknek
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete és

Tóth Erika polgármester

Túrmezei Erzsébet:
A soha el nem múló hívás

„Kövess engem!” – hangzott először
csaknem kétezer éve már.
A Genezáret kék hullámait

beragyogta fénylőn a napsugár,
és odahagyva hálót, otthont, múltat,

az első tanítványok elindultak.

Azóta századok tűntek tova,
de ez a hívó, szent, jézusi szó

nem némult el soha!
S várhattak rájuk próbák, szenvedések,

mindig voltak, akik nyomába léptek,
hogy elveszetteket keressenek,
halálból új életre mentsenek,

békét hirdessenek, szeressenek!

Áldott az a felejthetetlen óra,
amikor ez a hívás felém hangzott,

s elindulhattam a Mester nyomában
a boldog, szolgálatba hívó szóra!

Élőn, győzelmesen, feltámadottan
Jézus ma is itt áll előttetek.

Hív, hogy tanítványai legyetek,
s szívetek boldog, új életről zengjen!

Ma felétek hangzik a ,,Kövess engem!”
Hogy szemetek csodát csodára lásson!

Legyen áldás minden elinduláson!

Várj, ember szíve készen, mert jő a Hős, az Úr!
Ki üdvösséged lészen, szent győztes harcosul.

Fényt, éltet hozva jő, megtört az ősi átok,
Kit vágyakozva vártok, betér hozzátok Ő.

Református énekeskönyv 390 zsoltár
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A József Nádor Általános Iskola

2.

Budapesti Operettszínház
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hírei, eseményei 

Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, ilyen-
kor az emberek mulatozva falatozhatnak. Sok helyen rendezvé-
nyeket szerveznek, táncos mulatságokat, lámpás felvonulást. Li-
bás dekorációkat készítünk, libát eszünk, hiszen úgy tartja a 
mondás, hogy: „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át 
éhezik.” Mégis hogyan kapcsolódik a liba ehhez a naphoz? A 
legenda szerint Mártont meg akarták választani püspöknek, ő 
azonban szerény ember volt, egyszerű életet szeretett volna. El-
bújt az emberek elől a libák közé, de ők hangos gágogásukkal el-
árulták az ő rejtekhelyét. Megtalálták és püspökké avatták. Ké-
sőbb is nagyon szerették őt, sokat segített továbbra is az embe-
reknek.

Iskolánkban mára már hagyománnyá vált a területi Már-
ton-napi szavalóverseny, amit egy házi versmondó verseny előz 
meg. A 2. és a 4. osztályosok termében zajlott az esemény, az 
osztályfőnökök a termeket libás dekorációval díszítették. A házi-
versenyen az alsó tagozatos gyermekek vettek részt 63 fővel, 
akik szépen felkészülten álltak a zsűri elé. Nagy volt a tét, hiszen 
a legjobbak képviselhették iskolánkat a saját rendezésű területi 
versenyen. Az első osztályból Halászi-Harsányi Maja Abigél, 
Andó Csenge Viktória, a másodikból Révész Hanna és Barbér 
Boglárka, a harmadikból Kemenczei Elizabet Zoé, Szendefi 
Ádám és Kozáry Sebestyén, míg a negyedikből Molnár Lotti, Gu-
lyás András Iván, és Kis-Káldi Borisz. 

A területi szavalóversenyre november 11-én Márton 
napján került sor, melyre a környező településekről érkeztek is-
kolánkba tanulók: Csabdiról, Felcsútról, Szárról, Mányról, Ta-
bajdról, Bicskéről és Válról összesen 48 versmondó.

Nagyon színvonalas volt az esemény, ami sok előkészü-
lettel és felkészüléssel járt, mind a gyermekek, mind a szülők és a 
pedagógusok részéről is. Szavalóversenyünk egy ünnepélyes 
megnyitóval kezdődött, ahol a 4. osztályos tanulók előadták a 
Három kívánság című mesét, melyet Trézi néni tanított be.

A szülők is jelen voltak felkészítőkként és szurkoltak a 
gyermekeiknek. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy ven-
dégünk volt a zsűriben Tóth Erika polgármesterasszony, Pintér 
Szilvia a Nemzeti Színház színművésznője, Baley Endre író, köl-
tő, Facsar-Veszeczky Andrea bábkészítő, bábelőadó, óvodapeda-
gógus és több egykori diák is, mint: Zsohár Melinda újságíró, 
Gulyás Györgyné aktív versmodó, Tóth Gabriella óvodapeda-
gógus. Zsűrizett még az iskolához kötődő több kollégánk: Pal-
lagh Jánosné, Weizengruberné Keindl Marietta, Béndek Lász-
lóné, Péterffy Nikolett, és Béndek László. A gyerekek klasszikus 
és kortárs verseket egyaránt választottak, a mi iskolánk diákjai is 
számos díjat kaptak tehetségük elismeréséül.

Miután elmondták a versüket, táncház várta őket az au-
lában, amit az intézményvezetőnk, Keindl Zoltánné tartott. A 
szülők felajánlott süteményeiből kínálni is tudtuk vendégeinket. 
Nagyon jó hangulatban telt a nap, ahonnan senki sem ment haza 
üres kézzel.

Versekben gazdag délutánt töltöttünk el közösen, ahol 
csodálatos élményekkel gazdagodhattak a jelenlévők. Ezúton is 
köszönjük a részvételt minden résztvevőnek és a támogatást a 
szülőknek, a szervezést az iskolának. 

         
Libényi Petra tanítónő

Márton-napi szavalóverseny
Iskolánk 8. osztályosai igazán jó közösséget alkotnak, mely kö-
szönhető a szülők nagyfokú támogatásának is. Osztályfőnökük-
ként mindig fontosnak tartom, hogy sok tanórán kívüli progra-
mot szervezzek, ahol még jobban összekovácsolódhatunk. Min-
den évben több alkalommal tartunk zenés-táncos osztálybulikat, 
megyünk moziba, métázunk a szülőkkel, sátorban alszunk az is-
kola udvarán. Évek óra karácsonyi ajándékként kapják a gyere-
kek, hogy színházba visszük őket. Tavaly az Abigél című musi-
calt néztük meg velük, idén pedig a Budapesti Operettszínház 
előadásában A szépség és szörnyeteg musicalt választottuk. 
Nagy öröm volt a gyerekeknek, hogy a szüleik is csatlakoztak eh-
hez a programhoz, így 35-en csodálhattuk meg ezt a rendkívül 
látványos darabot. Köszönöm a szülőknek, hogy a gyerekek egy 
ilyen fantasztikus élménnyel lettek gazdagabbak!

        
Keindl Zoltánné osztályfőnök

A szépség és a szörnyeteg

Már joggal hívhatjuk rangadónak a helyi iskola Nádorkupáját, 
hiszen minden évben szereplői a tornának a Vál-völgyi iskolák 
csapatai, akik izgalmas meccseket játszanak egymással. 

Idén sem volt ez másképp, még akkor sem, ha igazából 
egy barátságos tornáról beszélhetünk, ahol a labdarúgás szeretete 
sokkal fontosabb, mint az eredmény. 

Azért mégis, csak leírom az eredményt, hiszen a gyerekek 
olyan boldogan mesélték a szüleiknek. 

Az alsó tagozatosok tornáján I. helyezést ért el Alcsút-
doboz csapata, II. helyezett lett Felcsút csapata és bronz éremmel 
a nyakában indult haza Tabajd csapata. A felsősök versenyében I. 
helyezett lett Felcsút, a II. helyezést Alcsútdoboz érte el, Tabajd 
pedig a III. helyen végzett. 

Nem maradhatott el a finom meleg tea, zsiroskenyér sem. 

Különdíjasok a következők lettek
Gólkirály: Kovács-Sipeki Barna - Alcsútdoboz
Legjobb kapus: Szabó Bendegúz - Felcsút
Legjobb mezőnyjátékos: Ince Gergely - Felcsút és
Rózsahegyi Balázs Tabajd
Legjobb hátvéd: Jére Kolos - Alcsútdoboz 

Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönet a szervezőknek és a 
segítő nyolcadikosoknak! 

Keindl Zoltánné intézményvezető 

Alcsútdoboz- Felcsút-Tabajd
rangadók
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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok  (1Thess 5:16-18)

Általánosan ismert, hogy az advent latin kifejezés eljövetelt je-
lent. A keresztények számára ez Jézus Krisztus eljövetelének az 
ünnepére való előkészület ideje. Sőt, kifejezetten közkedveltté 
vált, hogy magának az ünnepnek a közeledtével az adventi ko-
szorú, mint dekorációs eszköz megjelenjen, és jelezze a közelgő 
karácsonyt.

Számunkra a Karácsony Jézus Krisztus születését jelenti. 
Ezért illeszt elé az Egyház több héten át tartó felkészülési időt – 
az Adventet. Ha valami fontosra készülünk, azt nem szerencsés 
összecsapni, hanem idő kell hozzá. Amikor azt halljuk, hogy ad-
venti lelkülettel várjuk a Szabadító Istent, azt többféle szinten ér-
telmezzük.

Az első a történelmi tapasztalatról való elmélkedés, aho-
gyan az Ószövetség népe várta az elesett emberiség számára 
megígért Megváltót, akit prófétái által fokozatosan vezetett be 
Isten a köztudatba.

A próféták sorából nagy kivétel Szofoniás. Akkor prófé-
tál, amikor Jozija király idejében egy nagy vallási megtisztulás 
történik Izraelben. Ebben a nagyon derűs, megújulási, megtérési 
folyamatban halljuk az ő szavait. A többi prófétához hasonlóan ő 
is megtérésre, önvizsgálatra hívja nemzetét, de utána megfogal-
mazza a reményt is. A megtérőknek vigasztalást és távlatot ad: 
„Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész 
szívedből Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet 
az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé 
semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: 
Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az 
erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szere-
tetével, örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet ül-
ne.” (Szof 3, 14-17)

Szofoniásnak ez a jövendölése nagy hatással van az Evan-
géliumra is: Az Angyali Üdvözletkor Gábriel angyal ugyanezek-
kel a szavakkal köszönti a Szűzanyát: „Üdvözlégy, kegyelemmel 
teljes, veled van az Úr!”. A görög eredetiben az „üdvözlégy” he-
lyén a khaire – χαίρε (= örvendj) szó szerepel, amit a görögben 
üdvözlésként is használtak. Tehát az angyal szava nem egysze-

rűen köszöntés, hanem azt is mondja vele: örvendj! Majd foly-
tatja: Ne félj, veled van az Úr, Jön a te Istened, hogy körödben 
lakjon. Szofoniás Sion leányáról beszél, tehát egy női alakban 
megtestesülő Izraelről, aki befogadja Istent. Ujjongjon, mert jön 
hozzá az ő Istene, hogy a „körében lakjon”. Ám a héberben na-
gyon hasonlít ahhoz a kifejezéshez, hogy a „méhében lakjon”. 
Tehát hogy vele legyen. Gábriel angyal szavai nem véletlenül 
utalnak Szofoniás szövegére: Jön a te Istened, hogy veled lak-
jon…

A második szint tehát az Újszövetségé, ami magának a 
Szűzanyának személyes várakozása, ugyanakkor a mi ünnep-
lésünk és keresztény életünk középpontja is: magának Jézus 
Krisztusnak az érkezése, akinek személyében maga Isten jön el, 
és nem kis meglepetésre bemutatja az embernek az életről való 
eredeti elképzelését. Nincs is nagyobb feladatunk, mint ezt az 
életmódot magunkévá tenni.

Isten azonban hűséges a saját szavához, és Jézus Krisztus 
feltámadása után is velünk marad, sőt örök életet ígér az em-
bernek.

Ez tehát a harmadik szint, az ember személyes hivatása, 
ahogyan az Istenről megismert igazság szerint egy életen át várja, 
hiszi, és hitből fakadóan meg is éli az üdvösségre vezető életet. 
Ez a saját Adventünk: mindennél erősebb vágyakozás az Úr színe 
látására, amely minden kérdésünkre hiteles választ ad, és teljesen 
feltárja előttünk életünk értelmét: hogy ne lankadjon a kezünk, és 
szeressük Istent és embertársainkat Jézus Krisztus parancsa sze-
rint.

Mennyivel gazdagabbá tenne, ha ebben az adventi készü-
letben gondolnánk a körünkben élni és ünnepelni óhajtó Istenre, 
aki végtelen szeretetében ugyanúgy várja az emberrel való kö-
zösséget, mint ahogy mi vágyunk az örök boldogságra, ami – 
ahogy Szent Ágostontól megtanultuk –: a nekünk örvendő Isten 
szeretetében való tökéletes megnyugvás.

Jäger Tamás hitoktató

Örülj, mert veled van az Úr,
aki örül neked!

December 14-én, szerdán az esti fél hatos szentmise az elmúlt 
harminc évben december hónapban elhunytak lelki üdvéért lesz 
bemutatva. Hívjuk a rokonokat, barátokat, ismerősöket a közös 
imádságra szeretteikért.

1995. 12. 19. Zsigrai Józsefné szül. Horváth Gizella
1996. 12. 30. Móda Jánosné szül Kárándi Ida
1997. 12. 03. Vörös Ferencné szül. Takács Mária
1997. 12. 16. Józsa Sándor
1998. 12 .17. Hervai Károlyné szül. Varga Erzsébet
1999. 12. 24. Péri Ferencné szül. Bárányos Julianna
1999. 12. 29. Pálóczi Bálint
2001. 12. 01. Horváth Imre
2008. 12. 04. Ulrich Ferenc
2008. 12. 12. Heczli József
2009. 12. 08. Juhász Józsefné szül. Selka Irén
2013. 12. 06. Dr. Csőke Ferenc

Alcsútdobozi Egyházközség

Tisztelt Alcsútdobozi Lakosok!
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Borbíró Ferencné szül. Kapus Máriát
97. születésnapja alkalmából  

Tóth Imréné szül. Bárányos Lídiát
92. születésnapja alkalmából  

Ádám Jánost
89. születésnapja alkalmából  

Rekettyei Dánielné szül. Horváth Gizellát
88. születésnapja alkalmából  

Dancs Gyuláné szül. Horváth Erzsébetet
87. születésnapja alkalmából 

Komáromi János Zoltánt
82. születésnapja alkalmából  

Bárányos Gáborné szül. Csapó Esztert
81. születésnapja alkalmából  

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

Szó, ami cselekedetté lesz. Ige, amely testté lesz. Betlehemi já-
szol, tisztátalan pásztorok, pogány tudós, babiloni bölcsek, je-
gyes pár, istálló és csecsemő. Egy sok sebből vérző történet a 
karácsonyi. Egy olyan sztori, amely filmbe-, könyvbeillő, mert 
ilyen az emberi élet. Bármennyire is szépítjük, a valóság szépí-
tése torzítás. A valóságban csak a jónak a meglátása pedig hazug-
ság. Mert a valóság az, hogy a karácsonyi csoda megtörtént. A 
valóság az, hogy az Isten mindig tudta, hogy bűnösök vagyunk. 
Látta takargatni való simlisségeinket. Látta az Úr szenvedélye-
inket. Látta csalfa szavainkat, semmittevő kezeinket, hamis 
szánkat, szívünket. De látott még valamit: megszakadó szívét, 
amellyel még most is szeret minket. Elvesztette minden gyer-
mekét Ádám és Éva óta az Isten. És odaadta egyszülött Fiát, az Úr 
Jézus Krisztust, hogy emberi testben jöjjön el, melyet nemcsak 
felvett, de valósággal halandó emberré lett, maga az Isten, hogy 
egy istenember képes legyen meghalni majd ott a golgotai ke-
reszten. Kifizetni akarja a minket terhelő bűnök adósságát. A bűn 
zsoldja pedig a halál. Ki az, aki képes meghalni minden gyarló 
emberért egyszerre? Képzeld el: maga az Isten. Azt hiszem, ez a 
tökéletes szülő. És Ő karácsony alkalmával testté lett. Az ige, a 
szó. Az ígéret. Isten nem hazudik. Jézus Krisztus nem egy Hu-
nyadi Mátyás-féle segítség, amely van, csak ki kell várni, hanem 
testté lett, és közöttünk lakott. Az Isten arca ránk ragyogott. Sze-
retve vagy, ember! Az ige testté lett, és közöttünk lakott. Az ige 
ma is testté lehet, és ma is közöttünk lakhat! De ehhez te is kel-
lesz! A karácsonyi csoda ma te lehetsz! Mert nem ott kezdődik a 
keresztyénség története, hogy te mennyire bűnös vagy (ami 
egyébként igaz miránk), hanem onnan kezdődik, hogy az Isten 
keres téged! A szavak tettekké lehetnek. Az ígéret valósággá tel-
jesülhet. Jézus Krisztus testté lehet, de csak tebenned! Ha lete-
szed bűneidet őelőtte, és kéred: Jöjj és lakozz bennem, hadd le-
gyen már itt lent templomoddá szívem-lelkem! Ez a karácsonyi 
csoda! Lesz idén karácsonyi csoda? Vagy idén is elmarad? Raj-
tad múlik!

Várunk karácsonyi igei alkalmakon szeretettel!

Lendvai Sándor református lelkipásztor

Karácsonyi csoda
„Az ige testté lett, és közöttünk lakott”
(János evangéliuma 1. fejezet)

December 24. Szenteste 15 órakor a Dobozi Gyülekezetben

December 24. Szenteste istentisztelet 17 órakor az Alcsúti 
Református Templomban

December 25. Karácsony első napja úrvacsorás istentisztelet
8 órakor a Dobozi Gyülekezetben

December 25. Karácsony első napja úrvacsorás istentisztelet 
10 óra 30 az Alcsúti Református Templomban

December 26. Karácsony második napján úrvacsorás 
istentisztelet 10 óra 30: az Alcsúti Református Templomban

December 31. Óévi hálaadó istentisztelet 17 órakor: az Alcsúti 
Gyülekezeti teremben

Január 1. Újévi hálaadó istentisztelet 10 óra 30 perckor: az 
Alcsúti Gyülekezeti teremben

A Református Gyülekezet
ünnepi alkalmai

Fájdalmas szívvel búcsúztunk
Kiss Lászlóné szül. Kovács Annától,

aki 80 esztendős korában visszaadta lelkét Teremtő Istenének. 
Temetésére 2022.November 18-án pénteken került sor

a dobozi temetőben. A gyászoló család hálásan köszöni a 
végtisztességet tévő közösségnek, hogy a búcsúzásra eljöttek, 

és kegyeletüket rótták!

Gyászjelentés - Köszönet
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Önkormányzati hírek

Testületi ülés
Alcsútdoboz önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. no-
vember 11-én tartotta legutóbbi ülését, melyen az alábbi fon-
tosabb döntések születtek.

A Képviselő-testület az 1/2022.(II.14.) számú rendeleté-
vel fogadta el az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. Az el-
telt időszakban voltak olyan költségvetést érintő bevételek (pá-
lyázati támogatások, átvett pénzeszközök) illetve kapcsolódó ki-
adások (pályázati projekt megvalósítások, energiárak emelke-
dése), amelyek szükségessé tették a költségvetés módosítását. A 
módosított rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetési 
kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 
732.232.311 Ft-ban határozza meg, amelynek a kiadási ellen-
oldalán is ezzel azonos összeg szerepel, benne 25 millió forint 
tartalékkal.

Az elmúlt években megváltozott gazdasági, piaci, pénz-
ügyi körülményekre tekintettel megvizsgáltuk annak a lehetősé-
gét, hogy mely pénzintézetnél tudna az önkormányzat a jelen-
leginél kedvezőbb feltételekkel a pénzforgalmi szolgáltatásokra 
szerződést kötni. A beszerzési szabályzatnak megfelelően 3 db 
árajánlatot kértünk be számlavezető hitelintézetektől. A beér-
kezett három bank számlavezetési adatainak, díjtételeinek össze-
hasonlítása után arról született döntés, hogy 2023. február 1. nap-
pal kezdődően a legkedvezőbb ajánlatot tevő TAKARÉK-
BANK Zrt. szolgáltatóval kössünk számlavezetésére és a szám-
lavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására szerződést.

A Vörösmarty Mihály Könyvtár elkészítette a Könyvtár-
ellátási Szolgáltatási Rendszer 2021. évről szóló tájékoztatóját, 
melyben az Alcsútdoboz Könyvtári, Információs és Közösségi 
Helyre vonatkozó adatok szerepelnek. Az írásos tájékoztató sze-
rint az Alcsútdoboz településen található tagkönyvtár működése 
2021-ben is stabil volt. A könyvárunk teljes állománya 5121 db 
dokumentum, melyből 3513 db a saját állomány, 1609 db KSZR 
letét. 2021-ben 255 db dokumentumot adott letétbe a Vörösmarty 
könyvtár, mint szolgáltató. A könyvtárnak 2021-ben 168 fő be-
iratkozott olvasója volt. A kölcsönzött dokumentumok száma 
313 db. A rendezvények száma 5 volt, 174 résztvevővel. A jövő 
évben új könyvtáros veszi át a munkát, cél a jelenlegi mutatók 
(olvasószám, állomány, kölcsönzések, rendezvények) fenntar-
tása. A testület a beszámolót elfogadta.

Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetségének el-
nöke, Kaposvár polgármestere a mi csatlakozásunkat is kérte 
azon kezdeményezéséhez, amelyben az Európai Bizottság Elnö-
kéhez, Ursula von der Leyen Asszonyhoz fordul, a valamennyi-
ünket súlyosan érintő energiaüggyel és a Magyarországot meg-
illető források mihamarabbi felszabadításával kapcsolatban. A 
drasztikusan emelkedő energiárak a mi intézményeink megfe-
lelő működését is veszélyeztetik. Kimutatásaink szerint a Há-
romhárs Óvodában a fizetendő gázdíj az utóbbi részszámlák sze-
rint négyszeresére emelkedett, és a közvilágítás díja is négysze-
resére nőtt. Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy csatlakozik 
az MJVSZ elnöke által ajánlott összefogáshoz, és nyiltkozatban 
fejezte ki egyetértését az Elnök Asszonyhoz intézett megkere-
séssel.

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testü-
lete, mint fenntartó az alcsútdobozi Háromhárs Óvoda vezetője 
által a 2021/2022-es nevelési év pedagógiai munkájáról készített 
beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló részletesen 

taglalja a nevelési év tárgyi és személyi feltételeit, a terveket és 
azok megvalósulását. Kitér a kötelező és szabadon választott 
programokra, valamint az óvoda külső és belső kapcsolataira. 
Ugyancsak elfogadó határozat született az óvoda házirendjéről 
és a 2022/23-as év munkatervéről.

A mobil távközlési szolgáltatást nyújtó CETIN Hungary 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság előzetes egyeztetésünk-
nek megfelelően megküldte a Göböljárás területén található víz-
toronyra telepített távközlési állomás használatára kötött bérleti 
szerződés módosítását. A bérlő jogelődje még 2006. évben vette 
bérbe az önkormányzatunk kizárólagos tulajdonában lévő, ter-
mészetben az Alcsútdoboz 0121/36 hrsz.-ú külterületi ingatlanon 
található Víztorony közösen egyeztetett részét nyilvános, mobil, 
cellás rádiótelefon hálózathoz szükséges távközlési állomás léte-
sítése és üzemeltetése céljából. A jelen szerződésmódosítás tar-
talmazza a kölcsönösen kialkudott és megemelt bérleti díj össze-
gét.

Döntést hoztak a képviselők arról, hogy a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján elfogadják a 2023. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. A belső ellenőrzés jog-
szabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel 
történő hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az 
önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és 
egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését 
megszervezni és megállapításait folyamatosan hasznosítani.

Egyéb fontosabb történések, intézkedések

A NÉBIH a József Nádor Általános Iskola Tálalókonyhán szep-
tember 29-én élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élel-
miszer-minőségi minősítést végzett. Az ellenőrzés során több hi-
ányosság került feltárásra, amelyek megszüntetésére a megadott 
határidőben elkészítettük és benyújtottuk a kért intézkedési ter-
vet. Az intézkedési terv a megfogalmazott intézkedéseket, a vég-
rehajtásért felelős személyeket és a végrehajtási határidőt is tar-
talmazza.

Mindenszentek napján tiszteletből 10 db koszorút helyez-
tünk el a településünkön lévő háborús emléktábláknál (dobozi 
templom, alcsúti temető, régi községháza), a 4 felújított I. Világ-
háborús katonasírnál és a két szobornál (Homoki Nagy István és 
Kovács Imre).

November 7-én a Helytörténeti Kör szervezésében került 
sor a József nádor munkásságát bemutató, „Gondolta volna?” cí-
mű előadásra, melyet Szakáll Béláné nyugdíjas pedagógusunk 
állított össze, és tolmácsolt a szép számú hallgatóságnak. A fo-
tókkal illusztrált értékes írásos anyagot az Alcsútdobozi Hírek 
különszámaként a közeljövőben megjelentetjük, és minden hely-
bélihez eljuttatjuk.

November 10-én a Bicskei Rendőrkapitányság közbiz-
tonsági értekezletet tartott. A fórumon Dr. Balázs Dándor r. al-
ezredes kapitányságvezető bemutatta az új megyei rendőrfő-
kapitányt, Szabó Vendel rendőr ezredes személyében. Főkapi-
tány úr bemutatkozásában elmondta, hogy a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetemen gépészmérnökként szerzett diplomát, majd 
rendőrtiszti tanulmányokat folytatott. Hivatásos szolgálatát 
1995-től a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vizs-
gálati osztályának vizsgálójaként kezdte, majd 2008-tól a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osz-
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tályának vezetőjeként látta el feladatát. 2012 októberétől megyei 
rendőrfőkapitányi megbízásáig a Bács - Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesi beosztását 
töltötte be. Magyarország köztársasági elnöke 2019-ben a Ma-
gyar Érdemrend Lovagkeresztje Katonai Tagozata kitüntetést 
adományozta számára. 

November 11-én, Márton napján az Alcsútdobozi József 
Nádor Általános Iskola területi szavalóversenyt tartott. A fel-
menő rendszerű megmérettetésben 8 település iskolájának leg-
jobb szavalói vettek részt. Egész faluközösségünk nevében sze-
retnék köszönetet mondani a program megszervezéséért és lebo-
nyolításáért iskolánk vezetőjének, pedagógusainak és technikai 
dolgozóinak! Nagy múlt és sok tapasztalat áll már mögöttük ezen 
a téren, hiszen a szavalóverseny történetében ez volt a 23. év. 
Büszkék vagyunk tehetséges diákjainkra, és az iskolánkban fo-
lyó fáradhatatlan munkára!

Az Alcsútdobozi Háromhárs Óvoda 2022. november 12-
én tartotta meg 140 éves fennállásának évfordulóját. Az ünnep-
ségen köszöntő beszédek hangzottak el, fotókiállítás mutatta be 
az óvodai csoportokat a régmúlttól napjainkig, és kedves gyer-
mekműsort láthattunk. Településünkön a megemlékezés igazi 
eseményszámba ment, köszönet ezért a szervezőknek és a segí-
tőknek, az óvoda valamennyi dolgozójának és a szülőknek. A 
programot még emlékezetesebbé tette, hogy édesanyja kíséreté-
ben tiszteletét tette egy néhai kisóvodás is, aki ma ORSZÁ-
GUNK MINISZTERELNÖKE. Orbán Viktort nagy szeretettel 
fogadtuk, jó volt látni, hallani Őt itt, magunk között!

Tóth Erika polgármester

Tisztelt Falubeliek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

2022. december 5-én 17 órakor
 közmeghallgatást tartunk, 

 melyen az idei évben elvégzett 
önkormányzati munkáról 

és a jövőbeni tervekről számolunk be.

A fenti időpontban mindannyiukat 
tisztelettel várjuk 

a József Nádor Iskola aulájába!

Üdvözlettel:
Tóth Erika polgármester

Jére Csaba alpolgármester
Boncz Sándor, Komáromi Gáborné,

Szili Árpádné, Varga Ferenc,
Vargáné Ángyás Gabriella

képviselők

Kedves színfoltja a faluközpontnak az a decemberi dekoráció, 
amelyet munkatársaink – Szabó Zoltán, Petrovitsné Vörös Mari-
anna, Marczinkó Kitti, Bíróné Kata – és lelkes segítőnk, Pászthy 
Anikó közösen készített.

Jó volt látni az előkészületeket, és a jókedvvel munkál-
kodó kollégákat a hivatal előtt. Igazi kreatív csapattá váltak, jöt-
tek az ötletek, egymást inspirálták. Külön öröm számomra, hogy 
a díszítés mellett a kötelező és elvárt feladatok sem maradtak el.

Dicséret és köszönet Mindőtöknek!

Tóth Erika

KÖSZÖNET A KREATÍV CSAPATNAK
FENYŐFA FELAJÁNLÁS

Idén Hantosné Amler Ágnestől kaptuk
a falu karácsonyfáját,

amely a faluközpontban került felállításra.
Kedves Ági, köszönetet mondunk érte!

Önkormányzat

Szeretted ezt a kórusművet Purcell-től, sokszor énekeltük. Szé-
pen csengett a hangod, nagyon kellettél az Echo-ba. Kiesett a 
szólamvezető, amikor máshová vitt az utad. A helyi Hírek is bán-
ta a hiányod, nem volt több személyes hangú írás, megható és 
tanulságos történet, amiket úgy szerettünk a tolladból. De tudtuk, 
hogy az életed új helyein is sokat adsz magadból a közösségnek, a 
szépre, az értékre, a finomságra vágyóknak. Nagy öröm volt, ha 
itt-ott összefutottunk, mindig ragyogtál, sugároztad a hálát azért, 
hogy élsz. Ajándék volt az idő, amit velünk töltöttél, épültünk mi 
is általad. A kór alattomos volt, és váratlanul mindent elborított. 
Szegényebb lett nélküled a világ, de hisszük, hogy jó helyre kerül-
tél. Vissza a Teremtőhöz, aki nem hagyja elveszni azokat, akik hi-
szik az Urat. Soha nem felejtünk!

Alcsútdoboz Faluközössége
Alcsútdobozi Echo Kórus

Barátnőd, Erika

Az Úr adta, az Úr vette el - Búcsú Tóth Katitól
Pásztor, pásztor hagyd a dalt most…



2022. december 20-án, kedden 18 órakor
közös adventi éneklésre hívjuk és várjuk Önöket az alcsútdobozi Faluközpontba,

a Betlehemi jászol köré!
.

Az együttlét alatt közismert zsoltárokkal, dicséretekkel készítjük lelkünket a Szentestére,
örvendező szívvel készülünk a karácsonyra.

A nagycsaládok gyermekeit szaloncukorral és naranccsal várjuk.
A hideg ellen teát, forralt bort kínálunk. 

Készítünk zsíros kenyeret és süteményt is sütünk.

Bízunk benne, hogy Önökkel is találkozunk!

Alcsútdobozi Echo Kórus, FATEV Polgári Egyesület

Alcsútdobozi hírek
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A Székesfehérvári Tankerületi Központ idén tavasszal a Magyar 
Falu Program pályázatából 5 millió forintot nyert iskolánk kör-
nyezetének felújítására. Ősszel el is kezdődtek a munkálatok és 
néhány hete átadásra került a terület.

A beruházás érintette a sportpálya körül a kerítés teljes 
cseréjét és egy fedett kerékpártároló kialakítását. A két fejlesztés 
nemcsak funkciójában hasznos, hanem látványában is komfor-
tosabbá, otthonosabbá teszi diákjaink mindennapjait.

Köszönjük az önkormányzat segítségét a munkafolya-
matban és a fenntartó támogatását!

Keindl Zoltánné

Tankerületi fejlesztések a
Magyar Falu Programból

„Ó Betlehem kis városa mily csendben fekszel ott, 
Álomtalan meződ felett a néma csillagok,
De zord utcádon tűnt fel örökké tartó fény,
Ez éjszakán valóra vált benned minden remény!”
                                        (Angol karácsonyi ének)

SZABADTÉRI
ÜNNEPVÁRÁS
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AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK…
Bicske Város Önkormányzata
2022. október 23-án a 
KIEMELKEDŐ MUNKÁÉRT
kitüntetést adományozta
ZSOHÁR MELINDA 
úságírónak, akinek a 
személyében olyan jelölt
kapta meg a rangos elismerést, 
aki kitartásával, felelősségteljes 
munkájával érdemelte ki a 
megbecsülést. 

A városi ünnepségeinkre, rendezvényeinkre és programjainkra ő valójában 
dolgozni jár, mert információkat és adatokat gyűjt, hogy aztán abból egy 
kedves, és meleg hangvételű tájékoztatást írjon a megyei újságba. Neki valóban 
„szívügye Bicske”, hiszen nem is helyben él, és mégis sokszor ír a mi 
városunkról, az itteni eseményekről és az itt élő emberekről, már több évtizede. 

Lelki kötődés húzza ide őt. Nagyon sokunkkal van valamiféle 
kapcsolódása, kivel mélyebb, kivel felszínes. Van, akivel történetesen egy 
tragédia kapcsán találkozott, amiből aztán tartós ismeretség, vagy akár 
barátság született.

Akivel készített már interjút, megtapasztalhatta, hogy abból a sok 
mindenből, ami az adott beszélgetés kapcsán előkerült és látszólag ide-oda 
csapongtunk, milyen kerek történetet tudott kialakítani. Ilyenkor képes kitérni 
olyan részletre is, amit majdhogynem felületesen érintettünk, de ami a 
végeredményben egészen megható módon jön újra elő. Ha lehetőségünk 
kínálkozik, hogy magunkról és másokról olvassunk az ő szűrőjén keresztül, 
abból a perspektívából, ahonnét ő szemlél, és amire ő rávilágít, jobb embernek 
látjuk magunkat. 

Eredeti végzettségét tekintve tanító, ám azt is tudjuk róla, hogy szívesen 
időz a múltban, hiszen a néprajz elkötelezett híve és ebbéli ismereteinek 
jelentős részét egyetemi szinten sajátította el. Ezt követően a vidékfejlesztés és 
a hagyományőrzés, a tradíciók felmutatása lett a fő újságírói témája. Hiteles, 
mert a saját, személyes környezetét is ehhez a stílushoz igazította. Ebben a 
miliőben érzi a legjobban magát.

Igen empatikus a fogyatékkal élőkkel. De tulajdonképpen bármely 
társadalmi kisebbségre ráhangolódik és ebben nem csak a szakmai 
kíváncsisága vezérli. Számtalanszor nevét adta már karitatív akciókhoz. 
Folyamatos az érdeklődése minden humán esemény iránt, mert mindenből 
kikerekedhet valami, ami témája lehet a következő írásának. 

Ahol ő jelen van, arról előbb-utóbb tudomást szerez a környezete, mert 
ő mindig vállalja magát minden érzelmi reakciójával együtt. Rendkívül színes 
egyéniség és a történeteit is rendre, színészi képeségekkel megáldva adja elő 
ezért is feltételezhetjük róla, hogy vele kizárólag különleges dolgok történnek.

Bicske Város Önkormányzata

Melinda a mi falunk szülötte, itt járt óvo-
dába, és még a felső tagozatot is az alcsúti 
iskolában kezdte. Aztán átköltöztek Bics-
kére, és sokáig ott is lakott. De a „rézhegyi 
világ” visszahúzta a városból hozzánk, hi-
szen itt vannak a gyökerek a hegytetőn. 
Ma is nagyapja 1938-ban épített házában 
él.

„Én igazi falusi újságírónak tar-
tom magam. Bár három cikluson keresztül 
parlamenti tudósító is voltam – a rend-
szerváltás után vonzott a felszabadult köz-
élet –, mégis úgy érzem, az én igazi helyem 
vidéken van. Itt a néprajz valódi tapaszta-
lat, amit egyébként tudományként egyete-
mi képzésen is magamba szívtam. Szere-
tem a hagyományokat, követem a bevált 
értékeket, ragaszkodom a régi dolgokhoz. 
Ahogy megy az idő, egyre jobban…” Vall-
ja magáról a szélesebb körben közismert 
és elismert zsurnaliszta, több könyv szer-
zője és szerkesztője.

Alcsútdoboz faluközösségének 
nevében szeretettel gratulálok kitünteté-
séhez, sok erőt kívánva további munkájá-
hoz, jó kedvet a mindennapokhoz!

Tóth Erika

Zsohár Melinda méltatása
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A Háromhárs Óvoda hírei

„Esős, hideg októberi napon, 1882-ben, a főhercegi hintó három 
fehérfátyolos szatmári irgalmas nővérrel robogott be Alcsútra. A 
falu közepén újonnan épített kis zárda, kicsike kápolnájában a 
lurdi Szűzanya várta őket, hogy édes egy fiának liliomos kertjébe 
állítsa őket, vezessék hozzá, neveljék, tanítsák és segítsék az örök 
élet elnyeréséhez a képére alkotott lelkeket.” - Így kezdte Fla-
viána nővér a történetet a zárda alapításának 50. évfordulóján írt 
feljegyzésében. 

A három irgalmas nővér, Markovits Mária Gizella, Kiss 
Martina és Kresszerbauer Maximiliána az alcsúti lelki kertben 
megkezdték a gondos munkát, a kis virágpalánták, kisgyerme-
kek finomlelkű lányokká, nemesszívű asszonyokká, anyákká let-
tek a nővérek kezei által. A Főhercegi család 62 éven keresztül 
segítette, támogatta az intézményt, nekik köszönhetően hitét tet-
tekben élő, bátor katolikusság fejlődhetett ki Alcsúton.

Az alapításkor Magyarországon a gyermekek 2,8 %-a járt 
óvodába. Alcsúton 98%. Ugyan irgalmas nővérek nevelték a kis-
gyermekeket, de felekezeti hovatartozástól függetlenül minden 
falubeli gyermeket felvettek. A nevelés magyar nyelven folyt, a 
fenntartásról kizárólag az alapító, Klotild Főhercegnő gondos-
kodott. Klotild főhercegnő halála után leánya, Erzsébet viselte 
gondját az intézménynek.

1948-ban állami intézmény lett az óvoda. Többször fel-
újították, bővítették, hol kettő, hol három csoporttal működött, de 
mindig színvonalas nevelésre, oktatásra törekedtek az itt dolgozó 
óvónők, dajka nénik. Bár a gyerekek és a dolgozók az évek alatt 
változtak, az alapító cél ugyanaz maradt. Az alcsúti palánták 
szorgos ápolása, szeretetre, boldog, egészséges csemetévé neve-
lése, támogatva ezzel a szülők nevelői munkáját, hogy gyerme-
keik sorsa törésmentesen alakulhasson, sikeresen indulhassanak 
el az iskolába, az életbe.

Az alapítás óta eltelt 140 év, de mi ma is hálás szívvel gon-
dolunk vissza elődeinkre, a Főhercegi családra, különös képpen 
József Károly Főherceg feleségére, Klotild Főhercegnőre, akiről 
alapító anyaként minden évben megemlékezünk, megköszönve 
neki mindazt, amit tett ezért az intézményért, a településen élő 
emberekért. Fényképét az előtérben láthatják a hozzánk látoga-
tók. Jeles napot tartunk minden év októberében, ez a Klotild-nap, 
egyben az óvoda születésnapja is. Az idei évben már a gyerme-
kekkel megtartottuk a Klotild-napot, amiről már beszámoltunk 
Önöknek.

Nagy izgalommal és buzgalommal készültünk november 
12-ére, erre a szombat délelőtti ünnepségre. Már hetekkel ezelőtt 
elkészítettük a meghívókat, egyeztettünk Polgármester Asszony-
nyal, tervezgettük, szerveztük a programot. Meghívtuk azokat a 
régi kollégáinkat, akik hosszabb időt dolgoztak ebben az óvo-
dában. Meghívtuk fenntartónkat, Önkormányzatunk képviselőit, 
az egyházi vezetőinket és helyi iskolánk igazgatóját is. Óvodánk 
régi gyermekeként meghívtuk Orbán Viktor miniszterelnök urat 
is, aki nagyon örült a meghívásnak, és stílusosan édesanyja kísé-
retében érkezett meg hozzánk.

Az ünnepi műsorban, mint óvodavezető kezdtem meg a 
köszöntő beszédek sorát, majd Tóth Erika polgármester asszony 
és Burbela Gergely atya méltatta az intézmény múltját, az itt fo-
lyó 140 éves nevelőmunkát.

Az ünnepség fénypontja, mint mindig, a gyermekműsor 
volt. A nagycsoportos gyermekekkel fáradhatatlanul csak erre az 

alkalomra gyakoroltunk, verseket, énekeket, táncot elevenítet-
tünk fel. Csukás István: Sün Balázs című verses meséjét süni 
bábbal a kezükön játszották el a gyerekek. Játszásiból Sári néni-
vel elutaztak a világ nevezetes helyeire, többek között az esőer-
dőbe is, ahol esőt varázsoltak. A hittanos gyermekek Lendvai 
Sándor tiszteletes úr gitárkíséretével és Farkas Zoltánné, Márti 
néni vezetésével szép dalokkal dicsőítették az Urat.

A régebbi idők és a mai óvodásaink fényképeiből kiállí-
tást hoztunk létre, amit a Tulipán csoportban lehetett megtekin-
teni. Tóthné Tóth Gabriella nyitotta meg az alkalomhoz illő sza-
vaival kiállításunkat, megköszönte a fotókiállítás megvalósításá-
ban közreműködőknek a segítséget.

Mielőtt azonban a kiállítást megnéztük volna, megkér-
deztem Miniszterelnök Urat, hogy szeretne-e néhány szót szólni. 
Ő a széksorok közül felállva közvetlen, barátságos szavakkal ki-
fejezte, hogy mennyire örül, hogy visszatérhetett szülőfalujába, 
óvodájába, üdvözölte a régi ismerősöket, tiszteletét fejezte ki a 
gyermekekkel foglalkozó óvónők, dajkák munkája iránt és jó ta-
nácsokkal látta el az óvodás gyermekeinket.

A kiállítás képeinek nézegetése közben többen elérzéke-
nyültek látva a régi, ismerős arcokat, szeretett nevelőiket, bará-
taikat. Régi emlékeket idéztek meg a fotók, a gyermekkor szép 
emlékeit.

Állófogadást szerveztünk, ahol hidegtálakkal, salátákkal, 
süteményekkel kínáltuk vendégeinket. Pátrovics Roland sütötte 
nagy tortánkon gyertya helyett tűzijátékot gyújtottunk, miköz-
ben köszöntő énekeket énekeltünk. A visszajelzésekből úgy íté-
lem meg, hogy sikeres volt ez a nap, sikerült családias hangulatú, 
színvonalas ünnepet rendeznünk.

Ezúton szeretném megköszönni támogatóinknak, óvodá-
saink szüleinek, hogy mindig mellettünk állnak, segítik mun-
kánkat! Igazán kitettetek magatokért, gazdagon terített asztalok-
kal fogadhattuk a vendégeinket. Köszönjük a Hegedűs Vendég-
lőnek, a Falusi Boltnak, a pékségből Buzár Zsuzsának a felaján-
lásokat, és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a szép ünnephez! 

Óvári Zsoltné

A 140 éves óvoda köszöntése



Alcsútdobozi hírek

11.



Alcsútdobozi hírek

12.

Állatorvosi ügyelet
     2022.12.03-04. Dr. Halász György

06/20/445-6256
2022.12.10-11. Dr. Németh Kálmán

06/30/816-1366
2022.12.17-18 Dr. Cseh Kornél

06/70/217-3745
2022.12.24-26 Dr. Koller István

06/20/318-8191
2022.12.31-2023-01-01 Dr. Kiss Sándor

06/20/941-1900              

HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

AZ ORVOSI ÜGYELET 
HÍVÓSZÁMA
06/70 370 3104 

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

A mentő hívószám: 104

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.

NYUGDÍJASOK KARÁCSONYA
ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZÖS KARÁCSONYI ÜNNEPLÉSRE HÍVJA A FALU NYUGDÍJASAIT
2022. DECEMBER 17-ÉN SZOMBATON 14 ÓRAKOR A SPORTCSARNOKBA                      

PROGRAM: ÜNNEPI MŰSOR, KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ,
65 ÉVEN FELÜLI NYUGDÍJASOK MEGAJÁNDÉKOZÁSA,
KÖTETLEN BESZÉLGETÉS, VENDÉGLÁTÁS

MINDEN ALCSÚTDOBOZI NYUGDÍJAS MEGJELENÉSÉT VÁRJUK 
ÉS MEGTISZTELTETÉSNEK VESSZÜK.

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A FALU KISBUSZA 13 ÓRÁTÓL KÖRBEJÁR
ÉS FELVESZI A HÁZUK ELŐTT VÁRAKOZÓKAT.


