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Alcsútdoboz település valamennyi Polgárának 
ÁLDOTT, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN 
a Képviselő-testület és Tóth Erika polgármester!

NYUGDÍJASAINK A
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEN

Bízd rá magad, csak úgy, mint ezelőtt!
jra kínál kegyelmet meg erőt.Ú
leted a kezébe veszi Ő:É
risztusra nézz! Krisztusban a jövő!K

Füle Lajos
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A József Nádor Általános Iskola

2.

Az iskolai karácsony szereplői

Adventi szavalóverseny Trézi néni tanítványokkal
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hírei, eseményei 

Az egyik legcsodálatosabb hónap az iskolában az advent. Szinte 
minden nap történik valami különleges, varázslatos dolog. Nyíl-
nak a termekben az adventi ablakocskák, alkalmanként megszó-
lal a Mikulást vagy karácsonyt váró zene a sulirádióban, a nyol-
cadikosok meggyújtják az adventi gyertyákat és igazán nagy 
öröm az is, ha esik a hó. Énekelünk, örülünk egymásnak és an-
gyalkák járnak titokban a tanári szobában. Szeretem ezt a hóna-
pot. A tanítási órák mellett fontos számunkra az advent időszaka, 
amely egyik rendkívül fontos eseménye a felsősök számára ren-
dezett adventi szavalóverseny, melyről így írt iskolánk magyar 
tanárnője Szilveszter Marika: 

Idén immár tizedik alkalommal került megrendezésre a 
felső tagozatos diákok szavalóversenye, az Adventi szavalóver-
seny Luca napján. A zsűriben Tóth Erika polgármester, Tóth 
Gabriella óvodapedagógus, és Szanyiné Halgancz Teréz tanító 
foglalt helyet. A fiatalok gyönyörű szavalataikkal kápráztattak el 
bennünket. Öröm volt hallgatni a klasszikus Petőfi Sándor, Cso-
konai Vitéz Mihály verseket, és a kortárs írókat, költőket is, mint 
például Varró Dánielt és Lackfi Jánost, akik humoros írásaikkal 
teszik közkedveltté magukat. Mindannyiunk számára ajándék 
volt ez a délután, a meghittségével, alázatosságával. Íme a nyer-
tesek évfolyamonként.

Ötödik évfolyamon első helyezést ért el Petrovits Bátor 
Robin. Dobai Milán második helyezett lett. Holtversenyben két 

Advent az iskolában harmadik helyezést adott a zsűri Marton Nikolettnek és Né-
meth Benőnek.

A hatodikosok közül Jére Zsolt első lett. Pacsuta Fruzsi-
na és Szendefi Jázmin második helyezést értek el, a harmadik 
helyen Fényi Dóra végzett.

A hetedik évfolyam győztese Kipe Norbert lett. Második 
helyen végzett Farkas Emília és Szauer Hanna. Baják Laura 
és Selettye Vanessza harmadik helyezést értek el.

Végzőseink közül öt nagydiák próbálta meg magát, akik 
évek óta lelkes résztvevői a rendezvénynek. Baljer Márk és Ott-
ling Ramóna Henriett első helyezést kapott. A második helyen 
Boncz Bálint és Dobozi Gergő végzett. Bárányos Annamária 
harmadik helyezett lett.

Gratulálunk az ifjú tehetségeknek!
       

Szilveszter Mária tanárnő 

Kedves Olvasó! Azt kívánom az előttünk álló 2023-as évre is, 
hogy maradjon ilyen, mint az advent időszaka. Mindenki mo-
solyogjon egymásra, türelemmel legyen társai felé, legyen vala-
mi kis különlegesség és varázslat benne, ahol mindig ott rejtőz-
ködik a SZERETET.

Kívánok az alcsútdobozi iskola valamennyi dolgozója és 
tanulója nevében egészségben, szeretetben és türelemben gazdag 
boldog új évet!        

Keindl Zoltánné intézményvezető  

Messze még a tanév vége, de lassan itt az ideje, hogy még mesz-
szebbre tekintsek, hiszen én leszek az elsős tanító néni. Szanyiné 
Halgancz Teréznek hívnak, de röviden csak Trézi néni. 33 éve va-
gyok pedagógus. 2015 óta tanítok Alcsútdobozon. Ez az a hely, 
ahová minden nap mosolyogva tudok belépni, hiszen igazán 
gyermekközpontú. Ez az az iskola, ami nyugodt és biztos hátteret 
nyújt a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

Jelenleg negyedikes osztályommal tesszük a dolgunkat 
nap, mint nap szorgalmasan, egymást tisztelve, szeretve. Mivel a 
biztos alapokat elsajátították, kiskamasszá cseperedtek, év végén 
elválnak útjaink. Nagyon nagy lelkesedéssel és kíváncsian vá-
rom a leendő kicsi elsősöket. 

Pedagógusként és szülőként látom, hogy az iskolakezdés 
nagy mérföldkő a családok életében. Az első élmények meghatá-
rozóak lehetnek, ezért igyekszem, hogy tanítványaim a kezde-
tektől jól érezzék magukat. A játék központi szerepet játszik a ta-
nítási óráimon is. Ezt különösen fontosnak tartom az első osz-
tályban, mert az iskolába lépő gyermek még csak óvodás, és las-
san válik iskolássá. Számára nagyon fontos az érzelmi biztonság, 
az elfogadás, a türelem, a dicséret, a szeretet, valamint a közös-
ség, amelybe kerül. Ezért én sok-sok játékkal, mozgással, mesé-
vel, tánccal, zenével, és persze rengeteg türelemmel és szeretettel 
azon fogok igyekezni, hogy mindezt elősegítsem. 

Nagyon nyitott vagyok az új tanítási módszerekre is, hi-
szen hiába a sok éves tapasztalat, megújulni mindig kell, ezért 
rendszeresen képeztem magam. Részt vettem team munkával 
kapcsolatos, valamint anyanyelvi és matematikai fejlesztő játé-
kokkal foglalkozó továbbképzéseken, de gyógypedagógiai asz-

szisztens diplomát is szereztem. Mentortanárként, és alsós mun-
kaközösség vezetőként is segítem a nevelő-oktató munkát. Én 
vezetem iskolánkban a báb szakkört, ami a gyerekeknek és ne-
kem is óriási feltöltődést ad. Munkám elismeréseként 2010-ben 
Elnöki Dicséretben, 2021-ben Miniszter Elismerő Oklevele díj-
ban részesültem. De a legbüszkébb a régi tanítványaimra va-
gyok, akik most is nagyon szépen megállják a helyüket. 

Nagyon sok új ötlettel, tervvel várom a szeptemberi isko-
lakezdést! Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy 
zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy 
a gyerekek szívesen jöjjenek, minél jobban érezzék magukat az 
iskolában és sokat fejlődjenek, okosodjanak. 

Szeretettel várom a leendő elsősöket!

Szanyiné Halgancz Teréz

Bemutatkozik a leendő elsős
tanító néni Szanyiné Halgancz Teréz 

Kedves Olvasó! Ritkán kapunk írásban visszajelzést a nyílt nap-
ról, de idén ez is megtörtént. Márton Zoltán apuka engedélyét 
kértem, hogy megoszthassam Önökkel visszajelzését a nyílt nap-
ról. 

Kedves Mariann!

Kislányomnál Klárinál a 2. órától az utolsó óráig voltam bent az 
iskolában.

Trézi nénivel a matematika óra fantasztikus volt. Interak-
tív, kommunikatív, közösségépítő és formáló. Fejlesztette a cso-
port dinamikát és munkát, természet- és környezetvédelemre ta-
nította őket. Nagyon kreatív, sok szemléltető módszert használt, 
amik a gyerekekhez közelhozta, játékosan érthetővé tette a mate-

folytatás a 4. oldalon
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matikát. Klári a 4. gyermekünk és a főiskola miatt több iskolában 
is jártam hospitálni, órát látogatni. Ezek alapján kijelenthetem, 
hogy ilyen magas színvonalú  oktatást, amit a Trézi néni letett és 
letesz az asztalra, gyermek, ember és természet szeretettel fűsze-
rezve, én más áltanos- és középiskolákban nem tapasztaltam. El 
is érzékenyültem, és csak lestem és kapkodtam a szemem meg a 
fejem, hogy mi történik, de úgy, hogy végig követni tudtam min-
dent. Több szülő-társsal is beszélgettünk, és ők is el voltak ragad-
tatva, le voltak nyűgözve. Trézi néni egy kincs az alcsúti iskolá-
ban. Azt hozzá kell tennem, hogy ezt az egészet Trézi néni úgy 
valósította meg, hogy fájt a torka, hallani lehetett, hogy erőltetni 
kell a hangját, de egész idő alatt nem volt negatív hatással a mun-
kájára, a hangulatára és még a gyerekekre sem. Most meggyő-

ződtem, hogy lányom jó helyen van az Alcsútdobozi József Nádor 
Általános Iskolában. 

A néptánc óra is nagyon tetszett. Jó volt látni Klárit, hogy 
a te bevonásoddal Mariann, együttműködik és együtt lüktet a ze-
nére a többi gyermekkel. Láttam, hogy nagyon jól felépítetted a 
minőségi néptánc oktatást, amihez tehetséget és tálentumot kap-
tál a jó Istentől, amit te használsz és fejlesztesz. 

A technika óra is nagyon tetszett. Trézi néni itt is nagyon 
kreatív, segítőkész és türelmes volt.

A hittan órán Kati néni felkészült, dinamikus, segítőkész, 
kommunikatív volt. Több szemléltető módszert is alkalmazott. 

Örömmel és hálás szívvel gratulálok nektek és köszönjük 
a munkátokat!

Üdvözlettel: Márton Zoltán 

folytatás a 3. oldalról

A november 11-én megrendezett Márton-napi Szavalóverseny 
bónusz ajándéka Pintér Szilvia színművésznő jóvoltából 38 tisz-
teletjegy volt a verseny résztvevői és a tantestület számára. 

A jegyek a Nemzeti Színház János Vitéz című előadására 
szóltak, így a tél első napját egy fantasztikus előadással köszönt-
hettük. A 15:00 órakor kezdődő előadás előtt beleshettünk a ku-
lisszák mögé. Szilva segítségével bejárhattuk a Nemzeti Színház 
nézők elől elzárt folyosóit, termeit. A művésznő izgalmas elő-
adást tartott nekünk a Gobbi Hilda Múzeumban az épületről és 
mesélt a régi Nemzeti Színház nagyjairól, láthattuk régi jelmez 
gyűjteményük néhány darabját is. Ezek után izgatottan vártuk az 
előadást.

Felejthetetlen élmény marad a díszlet, a fények, a tech-
nikai megoldások tárháza, ami rutinos színházlátogatókat is ma-

János Vitéz - Színházlátogatás
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Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. 
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot

a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.

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

Gyülekezetünk az elmúlt év adventjében, december 17-én 15 órakor az alcsúti gyüle-
kezet Gyüliházában helyi bibliaismereti versenyt rendezett. Az alcsúti református hit-
tanosok közül tizen vettek részt a versenyen. A kiírt versenyanyag a karácsony története 
volt, minden evangéliumból. Közös hittanórás imádságunkkal kezdtük az alkalmat. A 
gyermekek rendkívül szépen teljesítettek. Szüleik kíséretében érkeztek, és a várakozó 
zsibongóban beszélgettek, majd egyenként, az előtérben berendezett asztalnál várta 
őket a zsűri. Itt minden gyermek elmesélte karácsony örömhírét. Mitől volt nehéz az el-
ső karácsony, és hogyan lett csodává az ember számára. Közben próbáltuk ugyanezt 
odaélni. A vidám est végén díjak átadásával és fotózással zártuk az alkalmat. Gratulá-
lunk a gyermekeknek és szüleiknek egyaránt! A versenyzők név szerint: Bartus Luca 
Jázmin, Dobozi Hajni, Falusi Napsugár, Fazekas Bence, Fényi Dóra Ramóna, Kipe 
Balázs, Komáromi Nándor, Makay Lénárd, Szöllősi Hanna, Varga Imre. Nagyon büsz-
kék vagyunk rájuk!

Lendvai Sándor

gával ragadott. Az ismert figurák és jelenetek három kisgyerek 
narrációja mellett még közelebb kerültek a nebulókhoz. Valódi 
színesszagos színház élményt kaptunk!

Péterfi Nikoletta

Adventi Bibliaismereti verseny

MEGHÍVÓ
Az alcsútdobozi katolikus és református  

gyülekezetek szeretettel várnak
minden érdeklődőt

2023. január 16-án és január 20-án
az ÖKUMENIKUS IMAHÉT 

alcsútdobozi alkalmaira!
„Tanuljatok meg jót cselekedni, 

törekedjetek az igazságra” (Ézs/Iz 1,17)
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében 
tisztelettel és szeretettel köszöntjük:

BÉRES ILONÁT
85. születésnapja alkalmából

BENKŐ JÓZSEFET
84. születésnapja alkalmából

SZOLDINGER ISTVÁNNÉ
szül. LENGYEL IBOLYÁT
82. születésnapja alkalmából

PARTI JÁNOSNÉ
szül. UMFÜHRER TERÉZT
80. születésnapja alkalmából  

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

Január 25-én szerdán, az elmúlt harminc 
évben a januárban elhunytakért lesz fel-
ajánlva a szentmise, mely este fél hatkor 
kezdődik az alcsútdobozi katolikus temp-
lomban. Imádkozzunk közösen értük a 
misében rokonok, barátok, ismerősök!
Tóth Pál /1993.01.23./
Szanyi Sándorné szül. Fábián Mária 
/1999.01.11./
Dobozi Józsefné szül. Krestenberger 
Erzsébet /2003.01.07./

Tisztelt alcsútdobozi lakosok!

„Akinek van füle a hallásra, hallja!” 
Lukács 8,8.

Szeretett Testvéreim 2023-ban! Egyszer 
azt mondta egy professzorom, hogy a ke-
resztyén ember olyan mint a négylábú ál-
lat. Kérdeztem is egyből: Négylábú állat? 
Igen. – felelte. Négy lábon áll, fülei van-
nak, vakaródzik, szőrös, de addig, míg 
nem kezdi el hangját hallatni, nem tud-
hatod, hogy az macska vagy kutya. Na-
gyon megmaradt bennem ez a hasonlat. 
Ezerszer és egyszer hallottam már, hogy 
ki a jó keresztyén és ki nem, ki a jó lelkész, 
és ki a nem jó lelkész. Az ember szereti a 
véleményét mondani és hallatni. Nem fel-
tétlenül kell még igaza sem legyen, csak 
ismerjék el mások neki, hogy igaza van. 
De a valóság az, hogy Jézusnál másképp 
működik minden. Jézusnál a legfonto-
sabb, hogy legyen hallásod, mert ő beszél. 
Nehéz meghallani Őt, ha telve vagy ma-

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

gaddal. Ha magaddal vagy tele, akkor 
nincs helye benned másnak. Neki! És mi-
kor elhangzik a tanítások sorozatánál 
minden alkalommal Jézus szájából: Aki-
nek van füle a hallásra, hallja! – akkor 
azért szólít fel, mert szeretné, hogy halld 
is meg. Ne képzeld el, ne fantáziálj, ne 
randevúzgass Jézussal, hanem halld meg, 
mit akar tőled, benned, és veled! Mert 
előbb vagy utóbb, de mindig ki fog derül-
ni, hogy az a négylábú élőlény micsoda. 
És nem akkor, amikor közli magáról, nem 
attól, aminek kinéz, nem attól, aminek lát-
tatja magát. Attól, hogy mikor megszólal, 
szívében van-e, amit mondani akar. 

Nem túl tudományos ezúttal a cik-
kem. Ugyanakkor fontos, hogy Jézus mel-
lett az ember rá kezd hasonlítani. Ha nem 
kezd, akkor nincs mellette. Nagyon radi-
kális vagyok, de nem is bonyolult a ke-
resztyénség. Nehéz, de nem bonyolult. Jé-
zussal élni naponként az új esztendőben. 
Olvasni, hallani, amit Ő mond. Mert Ő 
megszólít. Viszont kell szólítnunk Őt, és 
követni az akaratát. 2023-ban is szeret-

hetsz úgy, ahogyan Ő szeret téged. Le-
hetsz a másik ember előtt az Ő képmása. 
És bár fogsz megbotlani, de ne legyél rest 
bocsánatot kérni. A keresztyén ember nem 
arról híres, hogy tökéletes, és nem hibá-
zik. A keresztyén ember nem fél bocsána-
tot kérni és megbocsátani. Mert Ő is bo-
csánatból él. Krisztus bocsátott meg neki. 
De ez nem automatikus. Ezt bizony Tőle 
először kérni kell! Nem automatikus a jó-
lét, az örök élet, de én mondom neked, va-
lóban működik! 

Akinek van füle a hallásra, hallja! 
– valójában már nem is annyira elvárás ez 
Jézustól. Számomra sokkal inkább öröm! 
Mert, ha a fülemet kéri, az azt jelenti, 
hogy idén is szólni fog hozzám. Az Ő ré-
szével nem lesz gond. Ő beleállt a mun-
kába. Halljuk meg közösen, mit mond Jé-
zus! Ez az egyetlen recept az idei évhez!

Szeretettel,
Lendvai Sándor református lelkipásztor

Hálaadó istentisztelet templomunk és Gyülekezeti Házunk felújításáért, várhatóan Már-
cius hónapban

Április 2. Vasárnap: Virágvasárnapi istentisztelet 8 órakor Dobozon, 10 óra 30 
perckor Alcsúton

Április 9. Vasárnap: Húsvéti istentisztelet 8 órakor Dobozon 10 óra 30 perckor 
Alcsúton

Április 10. Hétfő: Húsvéthétfői istentisztelet 10 óra 30 perckor Alcsúton
Május 28. Vasárnap: Pünkösd ünnepi istentisztelet 8 órakor Dobozon, 10 óra 30 

perckor Alcsúton
Május 29. Hétfő: Pünkösdhétfői ünnepi istentisztelet 10 óra 30 perckor Alcsúton
Lelkipásztor beiktatásának istentisztelete várhatóan Júniusban
Augusztus 20. Vasárnap: Újkenyéri hálaadó istentisztelet 10 óra 30 perckor Al-

csúton
Szeptember 3. Vasárnap: Tanévnyitó istentisztelet 10 óra 30 perckor Alcsúton
Október 29. Vasárnap: Újbori hálaadó istentisztelet 10 óra 30 perckor Alcsúton
Október 31. Kedd: Reformáció ünnepi fáklyás felvonulás, majd ünnepi isten-

tisztelet a Dobozi Templomban.
December 9. Szombat: Adventi Bibliaismereti Verseny 15 órakor Alcsúton
December 24. vasárnap: Szentesti istentisztelet 15 órakor Dobozon, 17 órakor 

Alcsúton
December 25 Hétfő: Karácsony első napján istentisztelet 8 órakor Dobozon, 10 

óra 30 perckor Alcsúton
December 26. Kedd: Karácsony második napján istentisztelet 10 óra 30 perckor 

Alcsúton
December 31. Vasárnap: Óévi hálaadó istentisztelet 10 óra 30 perckor Alcsúton

Újévi köszöntő!

Eseménynaptár az Alcsúti és dobozi református gyülekezet életében

Érsek Erzsébet /2004.01.27./
Harangozó István /2004.01.14./
Németh Sándorné szül. Remete Mária 
/2005.01.05./
Boldizsár Jánosné szül. Bencze Mária 
/2006.01.19./
Dinnyés Jánosné szül. Szerencsés Teréz 
/2007.01.23./

Gyökeres András /2008.01.20./
Harangozó Károly /2010.01.31./
Józsa Sándorné szül. Montz Katalin 
/2012.01.13./
Németh Béla /2013.01.05./
Bujár János /2015.01.07./
Kiss Ferenc /2016.01.12./

Alcsútdobozi Egyházközség
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Önkormányzati hírek

KÖZMEGHALLGATÁS
ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT
BESZÁMOLÓ A 2022.ÉVBEN ELVÉGZETT MUNKÁRÓL

A MŰKÖDÉS ALAPJA A 
GAZDÁLKODÁS

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési 
rendeletének főösszege 732 millió forint. 
A Háromhárs Óvoda külön költségvetés-
sel rendelkezik, 77 millió forint erejéig. 
Az önkormányzat költségvetési kiadásait 
fedezik az önkormányzat működési, fel-
halmozási bevételei és az előző évi pénz-
maradvány. Az önkormányzatnak műkö-
dési és fejlesztési hitel felvételével nem 
kellett élni.

KÖZPONTI BEVÉTELEK

A bevételek tekintetében kedvező, hogy 
az állami támogatás az előző évekhez ké-
pest számottevően emelkedett. A tavalyi 
teljesítés adatokhoz viszonyítva mintegy 
10.000.000 Ft összegű plusz támogatást 
kaptunk. Ezt az összeget nagyrészt a mini-
málbér, illetve a garantált bérminimum 
emelkedés ellentételezésére, valamint a 
köznevelési feladatokra fordíthattuk.

ADÓERŐ-KÉPESSÉG 

Az állami támogatás megállapításakor fi-
gyelembe veszik az önkormányzat adóerő 
képességét. Ez évente változik. A közpon-
ti szabályozás szerint 2022. évben is szo-
lidaritási hozzájárulást kell fizetni akkor, 
ha az egy főre jutó adó-erőképesség meg-
haladja a 22.000 Ft-ot. Önkormányzatunk 
esetében az egy főre jutó adóerő-képesség 
27.528 Ft. Ennek alapján éves szolidari-
tási hozzájárulási kötelezettségünk 
2.087.593 Ft volt.

SAJÁT BEVÉTELEK

A pénzügyi feltételek biztosításhoz nélkü-
lözhetetlenek a saját bevételek. Ezek kö-
zött kiemelkednek a pályázati források, 
amelyek elsősorban a fejlesztéseket teszik 
lehetővé, valamint a helyi adók. A legje-
lentősebb helyi adóbevételi forrásunk a 
vállalkozói iparűzési adó, amelynek mér-
téke településünkön 2%, de ez a korona-
vírus-világjárvány nemzetgazdaságot 
érintő hatásának enyhítése érdekében, 
csak 1 %-os mértékben érvényesíthető. 

Azonban az ebből adódó adóbevétel-
csökkenés különbözetét önkormányza-
tunk a Kormányrendelet alapján központi 
támogatásként két részletben idén is meg-
kapta.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó 
feladataiban lényeges változás nincs. Kö-
telezően el kell látnunk településüzemel-
tetési – közvilágítás, útfenntartás, zöldte-
rület kezelés –, közétkeztetési, szociális, 
kulturális és igazgatási feladatokat. Az ál-
lami támogatást e feladatok ellátásához 
kapjuk.

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

A dologi költségek legnagyobb részét a 
településüzemeltetésre fordítjuk, ame-
lyen belül jelennek meg a karbantartási, 
javítási kiadások is. A településüzemelte-
tési feladatok szerteágazók, amelyeket a 
gyakori azonnali megoldást igénylő prob-
lémamegoldás mellett, igyekszünk terve-
zetten végrehajtani. 2022. évben a telepü-
lésüzemeltetés terén csökkent a létszám, 
és személyi változások voltak.  Az utóbbi 
hónapokban 2,5 fő teljes munkaidős köz-
alkalmazottal, és 3 fő közfoglalkoztatottal 
láttuk el ezt a feladatot. A tárgyi feltételek 
javítása érdekében kisteherautó beszerzé-
se van folyamatban. A forrást a MFP pá-
lyázati támogatása biztosítja.

SZOCIÁLIS FELADATOK

Pénzügyi oldalról a központi támogatás,  
szabályozási oldalról pedig a helyi szoci-
ális rendeletünk teszi lehetővé, hogy rend-
szeres és rendkívüli támogatásokat tu-
dunk nyújtani az alcsútdobozi kérelme-
zőknek, rászorulóknak, családoknak. 

Az alcsútdobozi támogatási for-
mák:

ź gyermekszületési támogatás 
ź temetési segély
ź óvoda- és iskolakezdési támogatás 
ź rendszeres gyermekvédelmi támo-

gatás
ź rendszeres települési támogatás
ź rendkívüli települési támogatás

2022.évben mintegy 6 millió forintot for-
dítunk ezekre a célokra.

SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS

Továbbra is kötelező feladatunk a hátrá-
nyos, illetve a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése.  
Amennyiben ilyen helyzetben lévő szülők 
kérik, akkor a szünidőkben ingyenes ét-
keztetést biztosítunk a gyermekek részé-
re. Az e feladattal kapcsolatos költségeket 
és állami támogatást a költségvetésünk 
tartalmazza, csakúgy, mint az intézményi 
gyermekétkeztetést.

CIVIL ALAP

A 2022-es évben is szerepelt a költség-
vetési rendeletünkben az a támogatási 
alap, amelyre a helyi civil szervezetek és 
egyházak adhattak be támogatási kérel-
met. A pályázatok alapján Katolikus Egy-
ház, az Alcsúti Református Egyház, a Do-
bozi Református Szórvány, a Helytörté-
neti Kör, a Tűzoltó Egyesület, a Toldi Hor-
gász Egyesület, a Polgárőr Egyesület, a 
Gyereksziget Alapítvány, az Alcsútdoboz 
Községért Közalapítvány, a FATEV Pol-
gári Egyesület, a Sportegyesület, a Nyug-
díjas Klub, az Echo Kórus programjaihoz, 
működéséhez tudott az önkormányzat 
anyagi támogatást nyújtani. A helyieken 
kívül a Bicskei Önkéntes Önkormányzati 
Tűzoltóság szervezetet is támogattuk,  
mivel pl. balesetek, katasztrófahelyzetek 
esetén Alcsútdobozon ők az illetékesek.

KÖZMŰVELŐDÉS

A feladat ellátásának személyi feltételeit 
ebben az évben is pályázati forrás révén 
biztosítjuk, 1 fő kulturális szakember al-
kalmazásával. A tárgyi feltételeink jók: a 
Sportcsarnok Közösségi Színtér, a 
Könyvtár, a Közösségi Terem, a Nyug-
díjas Klubház a különféle programokhoz 
rendelkezésre áll. A feladatellátást a köz-
művelődési rendeletünkben kijelölt kere-
tek között végezzük. A programokat éves 
eseménynaptár szerint szervezzük, azon-
ban a járvány az év első felében többször 
is közbeszólt, ezért akkor maradtak el ko-
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rábban megszokott események. Ebben 
az évben jelentős összeget, mintegy 18 
mil-lió forint pályázati forrást tudtunk 
fordíta-ni a Magyar Falu Program révén 
a Sport-csarnok Közösségi Színtér belső 
felújítá-sára.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
2022 ÉVBEN

Közútfejlesztések

Az év elején került sor a 8111-es jelű út 
Alcsútdoboz és Tabajd között megújult 
szakaszának ünnepélyes átadására. A fel-
újított szakasz hossza 4.7 km, mely az el-
öregedett kopóréteg lemarását követően 
új aszfaltburkolatot kapott, a meglévő 
autóbuszmegállók peronjai új burkolatot 
kaptak, két helyen új gyalogos átkelőhely 
létesült. A felújítás hazai forrásból, a Ma-
gyar Falu Program keretében valósult 
meg, mintegy 400 millió forintból. 

Február hónapban megtörtént a 
811 jelű másodrendű főút Alcsútdoboz és 
Felcsút településeket érintő szakasza fel-
újításának műszaki átadás átvétele, mely-
nek a Kiemelt társadalmi igények megva-
lósítása program biztosított forrást.

Támfal rehabilitáció 

A Fenyves (volt Úttörő) utcában az útpá-
lya süllyedése miatt közterület rehabilitá-
ció – támfal építés és útfelújítás – vált 
szükségessé, amelynek megvalósítása ér-
dekében még korábban vis maior kérel-
met nyújtottunk be a Belügyminisztéri-
umhoz. Ez a pályázatunk csökkentett ösz-
szegű támogatást kapott, amelyből a tám-
falat úgynevezett cölöpfalas stabilizálás 
megoldással oly módon tudtuk kivitelez-
ni, amely nem járt épületbontással. A cö-
löpfal építéséhez szakmailag erre specia-
lizálódott céggel kötöttünk szerződést, 
április hónapban a munkálatok rendben 
megvalósultak. E kivitelezéssel párhuza-
mosan pályázatot nyújtottunk be a Bel-
ügyminisztériumhoz az út felújítása ér-
dekében. A kérelmünk egyelőre még elbí-
rálás alatt áll.

Járda felújítások

A BM Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására 2021-
ben elnyert járdakorszerűsítési pályáza-
tunk kivitelezése a József Attila utcát kö-
vetően, a Szabadság utca fölszegi részén 
folytatódott. Itt több szakaszra osztottuk a 
felújítást, mivel voltak olyan szakaszok, 
amelyek jó állapotuk miatt nem igényel-
tek fejlesztést. Sajnos van egy-egy olyan 
kisebb szakasz is, amelynek a korszerűsí-
tése ezúttal már nem fért bele a keretbe, de 
a nagyobb rész megújulhatott. A pályázat 
támogatói okirata szerint a megítélt 
9.683.693 Ft támogatáshoz még 35 % ön-
részt (5.214.296 Ft-ot) kellett biztosíta-
nunk annak érdekében, hogy a kivitelezés 
megvalósulhasson

A MAGYAR FALU PROGRAM 
TÁMOGATÁSÁVAL 
MEGVALÓSÍTOTT 
PROJEKTJEINK

Szolgálati lakások építése

Az MFP–SZL-2020 Szolgálati lakás pá-
lyázatunk keretében az egészségügyi köz-
pontunk tetőterében első ütemben 1 db 88 

2m  nagyságú szolgálati lakást és a feljára-
tot biztosító lépcsőt sikerült kialakítani, 
mintegy 30 millió forint összegű forrás-
ból. A kivitelezési határidő 2022. június 
30. napja volt.

Az MFP-SZLOSZL/2022 projekt 
keretében 2. ütemben folytattuk a rendelő 
tetőtér beépítését további 1db szolgálati 

lakással, 21 millió forintos támogatásból. 
A pályázatot az előírt határidőben tudtuk 
teljesíteni. 

A Sportcsarnok Közösség Színtér 
fejlesztése

Az MFP-KTF/2020. projekt keretében 
valósult meg a Sportcsarnok Közösségi 
Színtér belső felújítása. Június közepére 
befejeződtek a festés-mázolási munkála-
tok, amelynek során a küzdőtér új parafa-
burkolatot és új védőhálókat kapott. Tel-
jes felújításra (csiszolás, többrétegű ala-
pozás és lakkozás) került a sportparketta, 
a pályák felfestésével együtt. Megújultak 
a pánikzáras ajtók, javításra kerülnek a vi-
lágító tetőablakok. A vállalkozók túlter-
heltsége miatt generálkivitelezőt nem si-
került találnunk, így minden munkálatra 
külön beszerzési eljárást követően tud-
tunk szerződni. Emiatt a Magyar Falu 
Programos pályázatunk támogató okira-
tában szereplő megvalósítási határidő egy 
hónappal történő kitolását kérelmeztük, 
amelyet így 2022.07.31-el teljesítettünk. 
A pályázat része volt egy fő közösségszer-
vező foglalkoztatása is. A támogatás teljes 
összege 20 584 386 Ft, melyet Magyaror-
szág kormánya biztosított.

Dobozi utak

A Magyar Falu Program-UHK/2021 sz. 
pályázat keretében útkorszerűsítési pro-
jektre nyertünk támogatást. A megítélt 
összeg 13.230.737 Ft, amelyből a dobozi 
falurészen lévő 560/3 és a 0184 hrsz.-ú 
utak korszerűsítésére a nyári hónapokban 
került sor. A munkálatok teljesítése 2022. 
szeptember 30-i határidővel megtörtént.

Közösségszervezés

A Magyar Falu Program Közösségszerve-
zéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és kö-

folytatás a 8. oldalon
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zösségszervező bértámogatása program-
ban 5,5 millió forint támogatást nyertünk 
el. Ebből 1 fő közösségszervező napi 8 
órás foglalkoztatását fedezzük, továbbá a 
2022-es év során megvalósuló közösségi 
rendezvényeink tárgyi feltételeinek javí-
tása érdekében eszközöket – összecsuk-
ható asztalokat székekkel és térelválasztó 
paravánokat – is beszerezhettünk.

Felelős állattartás

A Magyar Falu Program Felelős állattar-
tás témakörében benyújtott pályázatunk 
alapján megítélték az ivartalanításra és a 
mikrochipes megjelölésre kért támoga-
tást. A közel 1 millió forint felhasználásá-
ra Dr. Cseh Kornél állatorvossal kötöttünk 
együttműködési szerződést. Az állatorvos 
felvette a kapcsolatot az érintettekkel, és 
összesen 22 db kutya és 17 db macska 
ivartalanítását végezte el. Veszettség ellen 
22 kutya lett beoltva, 15 állat transzpon-
derrel lett megjelölve.

Ravatalozó felújítás

Az MFP-ÖTIF/2021 sz. Önkormányzati 
temetők fejlesztése pályázat elbírálása 
során a legfőbb kérelmünk, a ravatalozó 
előtti térköves terület lefedése sajnálato-
san nem kapott támogatást. A támogatói 
okiratban elfogadott illetve csökkentett 
tevékenységeket maradéktalanul megva-
lósítottuk. Sor került a halotthűtő javítá-
sára, ablakcserére és vakolatjavításokra, 
összesen 647.000 forint  értékben.

Rendezvények támogatása

A Magyar Falu Program Kistelepülési ön-
kormányzati rendezvények támogatása 
című kiírásra benyújtott igénylésük alap-
ján 1 millió forint támogatásban részesül-
tünk. Az összeget rendezvényekre és kap-
csolódó eszközbeszerzésre lehetett elköl-
teni. A mi kérelmünk nagyobbrészt esz-
közbeszerzést tartalmazott, új, háttámlás 
sörpad garnitúrákat sikerült beszerezni, a 
sokat használt és sérült korábbiak helyett.

SZOCIÁLIS TŰZIFA
 
Az előző évekhez hasonlóan idén is be-
nyújtottuk kérelmünket a Belügyminisz-
térium által kiírt szociális célú tüzelő-
anyag vásárlásához kapcsolódó pályázat-
ra. A kérelmünk kedvező elbírálást kapott, 

3így 80 erdei m  tűzifát tudunk kiosztani a 
kérelmet benyújtó illetve a jogosultsággal 
bíró lakosainknak. A fa a napokban érke-
zett meg hozzánk a váli erdőből. A támo-
gató határozatokat elkészítettük, a fa ki-
hordása elkezdődött és folyamatban van.

INTÉZMÉNYEK

A településen két köznevelési intézmény 
működik, melyek közül az iskolának a 
KIK keretében a Székesfehérvári Tanke-
rület a fenntartója, az óvodának pedig az 
önkormányzat. Mindkét intézményt fon-
tosnak tartjuk, hiszen a gyerekeink töltik 
bennük mindennapjaikat, ezért igyek-
szünk legjobb tehetségünk szerint támo-
gatni a működésüket és a fejlesztések ér-
dekében is megragadjuk az adódó pályá-
zati lehetőségeket. Elmondhatom, hogy a 
Tankerülettel kiemelkedően jó kapcsola-
tot ápolunk, több közös finanszírozású 
felújítás valósult meg az utóbbi években.

A József Nádor Általános Iskolá-
ban folyó nevelési tevékenységet példaér-
tékűnek, elkötelezetten gyermek-centri-
kusnak tartjuk, a szakmai munkát pedig 
magas színvonalúnak értékeljük. A kép-
viselő-testület nevében pedagógusaink-
nak köszönetet mondok sokoldalúságu-
kért, nagy munkabírásukért, és tanuló-
központú szellemiségükért. Az önkor-
mányzat és az iskola több rendezvény so-
rán működik együtt, ezek mindig sike-
resek, mindkét fél számára értékesek és 
hasznosak.

A Háromhárs Óvodában folyó ne-
velési munkáról rendszeresen tájékozta-
tást kap a képviselő-testület, ennek véle-
ményezésére fenntartóként lehetősége 
van. Bár önálló gazdálkodású intézmény, 
mégis jellemzően napi kapcsolat van az 
óvodai kollégákkal, így mondhatom, 
hogy az önkormányzat ovi ügyben „kép-
ben” van. E fórumon is megköszönjük 
mindig partneri  hozzáállásukat, a szülők-
kel való jó kapcsolatukat, és azt, hogy a 
kisgyermekeknek szeretetteljes óvodai 
légkört alakítanak ki. Óvónőink gazdag 
szakmai tapasztalatukkal az iskolára való 
felkészítésben is kiemelkedően teljesí-
tenek.

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL 

A közös hivatal költségvetésében a kiadá-
sok legnagyobb tételét a közalkalmazotti 
bérek jelentik. Alcsútdobozi hivatalunk-
ban 3 fő közalkalmazott (pénzügyes, 
adós, és igazgatási ügyintéző) kolléga 
dolgozik. Az alcsútdobozi anyakönyvi 
feladatokat Vértesacsán székelő munka-
társ látja el, a testületi üléseink előkészíté-
séért, jegyzőkönyvezésért a székhelytele-
pülés egyik állandó munkatársa felel. A 
közös hivatal kiadásaihoz a 7 település 
(Alcsútdoboz, Bodmér, Csabdi, Felcsút, 
Óbarok, Tabajd, Vértesacsa) lakosság-
szám arányosan járul hozzá.  2022. évben 
Alcsútdoboz Önkormányzat 8.419.123 Ft 
erejéig volt ebben érintett, melyet havi 
bontásban teljesítettünk. Elismeréssel tar-

tozunk a közös hivatal vezetésének, Dr. 
Sisa András jegyző úrnak és Dr. Fehér Di-
ána aljegyző asszonynak is, akik minden 
ügy esetében a legjobb és legracionáli-
sabb megoldásra törekszenek.

A HIVATALI MUNKA 
ALCSÚTDOBOZON

A közös hivatal tevékenységének fontos 
kritériuma a polgárbarát működés. Ter-
mészetesen a törvények betartása minden 
esetben kötelező, de emellett a segítő-
készség a köztisztviselőktől elvárt és ná-
lunk meg is tapasztalható hozzáállás. A 
köztisztviselőink szakmaiságban napra-
készek, amit a belső ellenőrzési pozitív 
megállapítások is igazolnak. Köszönet il-
leti ezért valamennyi munkatársunkat, a 
pénzügyes, az adós, a szociális és az igaz-
gatási előadókat. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
MUNKA

Képviselő-testületünk tagjainak a céljai 
azonosak, hiszen azért vállaltuk a közéleti 
szerepet, mert azt szeretnénk, hogy Al-
csútdobozon jó legyen élni, erősödjön és 
gyarapodjon a településünk. Képviselő-
ink a közös tervezéseknél és a döntések-
nél minden esetben a faluközösség érde-
keit tartják szem előtt. Tiszteletdíj felaján-
lásaikkal pedig a helyi civil csoportokat, 
közösségi programokat támogatják. Kö-
szönet támogató hozzáállásukért, a faluért 
vállalt pluszfeladatok ellátásáért.

A JÖVŐ ÉVRE TERVEZETT 
FEJLESZTÉSEK

TOP-os pályázat keretében nyújtottunk 
be támogatási kérelmet Alcsútdoboz tele-
pülés vízrendezése címmel, 70 millió fo-
rintos igénnyel. A projekt célja a belterület 
védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése a köz- és magánvagyon meg-
védése érdekében, mely kiterjed a Bem 
utcai csapadékvíz elvezetési gondok il-
letve a Bodzás patak, mint befogadó me-
derkorrekciójára. A kérelmünk 100%-ban 
megkapta a támogatást, a projekt megva-
lósítását 2023.04.01-ig kell megvalósíta-
nunk. Jelenleg a tervezés engedélyezte-
tése van folyamatban, ami sajnálatosan 
hónapok óta húzódik.

A Vidékfejlesztési Programban 
még a tavalyi évben Külterületi utak fej-
lesztésére írtak ki pályázatot, amelynek 
keretében aszfaltburkolatos fedés is lehet-
séges. Így az Alcsútdoboz külterület 018 
hrsz.-ú (régi Tsz telepen vezet), és 0194 
hrsz.-ú (a József Atila utcából a Diósra ve-
zet) utak felújítására kértünk és kaptunk 
támogatást, összesen 34,7 millió forint ér-
tékben. 

folytatás a 7. oldalról
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Mivel a kivitelezésre bekért árajánlatok 
magasabbak, mint amivel terveztünk, to-
vábbi forrás szerzést (13 millió forint) kell 
eszközölnünk. A projekt megkezdésébe 
csak akkor vágunk bele, ha majd ez az 
összeg rendelkezésünkre áll.

Az MFP-OTF/2020. projekt ese-
tében is forráshiány indokolja azt, hogy az 
óvoda telkén tervezett tornaszoba köny-
nyűszerkezetes formában történő meg-
építéséhez áttervezést végeztessünk.  Mi-
vel az elnyert 30 millió forintos támoga-
tásból a hagyományos téglaépület magas 
tetővel nem kivitelezhető, az egyszerűsí-
tett formában történő építést szorgalmaz-
zuk. Az új tervek a tervező ügyintézésé-
ben már bekerültek az építési hatósághoz, 
az engedélyeztetési eljárás folyamatban 
van. A megvalósításra 2023. június 30-ig 

kaptunk határidőt.
A TO P-1.4.1-19-F E1-2019-

00020 sz. Bölcsőde létesítés Alcsútdobo-
zon című projektünk megvalósításához 
többlettámogatási igényt nyújtottunk be a 
Magyar Államkincstárhoz, melynek elbí-
rálása folyamatban van. A döntés január 
első felében várható. A költségnövek-
mény abból adódik, hogy a támogatási 
szerződéshez képest meghatározó műsza-
ki-szakmai változtatások váltak indokolt-
tá. A pályázat benyújtásakor koncepció-
terv készült, amelyet át kellett dolgozni, 
mert a meglévő óvodaépülethez történő 
tervezett hozzáépítést a szakhatósági elő-
írások (pl.tűztávolságok), az előírt kötele-
ző helyiségek hiánya, és a bölcsőde telje-
sen elszeparált működésének követelmé-
nye miatt egészében el kellett vetni. Úgy 

gondoljuk, amennyiben most nem tudjuk 
megvalósítani a bölcsőde felépítését, a ké-
sőbbiekben még több forrásra lesz szük-
ség a kivitelezéshez, és még kevesebb 
esély lesz arra, hogy az Alcsútdobozon is 
emelkedő számban megszülető kisgyer-
mekek napközbeni felügyeletet és ellátást 
kaphassanak. 

Kedves Helybéliek! Megköszönve eddigi 
támogatásukat, a továbbiakban is arra kér-
jük Önöket, hogy legyenek partnerek az 
önkormányzati tervek megvalósításában! 

Bízunk benne, hogy véleményük-
kel, javaslataikkal és aktív közreműködé-
sükkel a jövőben is részesei lesznek a falu 
további erősödésének, gyarapodásának!

 Tóth Erika polgármester

A „Fülemüle” Művészetoktatási és Közművelődési Alapítvány 
és a Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola 2022. november 25-
én 16. alkalommal rendezte meg a „FÜLEMÜLE” NÉPZENEI 
FÓRUMOT. Az Etyek településen megtartott rangos versenyre 
szólóének összeállítással készült Falusi Napsugár Bianka, a Pre-
lúdium Művészeti Iskola ének tanszakos növendéke. A szerve-
zők a minősítés során kiemelten díjazták az autentikus népzenei 
előadásokat. Büszkék vagyunk az Alcsútdobozon élő kis éneke-
sünkre, aki szólének kategóriában NÍVÓDÍJ elismerésben ré-
szesült.

Kedves Napsugár! Faluközösségünk nevében szeretettel 
gratulálok sikeredhez! Gyönyörűen cseng a hangod, vigyázz rá! 
Csak így tovább!

Tóth Erika

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK…
Falusi Napsugár Bianka

Nagy örömmel vettük át a TESCO raktárközpontból kapott, az Önkormányzatunk 
részére felajánlott három doboz édességet, amelyből a települési Mikulás 

ünnepségre 218 db ajándékcsomagot tudtunk összeállítani.
A rendezvényen az iskolánk tanulói, az óvodásaink és a legapróbb helybéliek is 

kaptak a minőségi csokoládéval megtöltött csomagokból.
Alcsútdoboz település nevében ezúton köszönöm meg a TESCO GLOBAL Zrt. 
Logisztikai Központjának a támogatást, és külön Boncz Sándornak a személyes 

közreműködést az adományozás lebonyolításában.
Tóth Erika polgármester

KÖSZÖNET
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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Idén is közösen „készítettünk” adventi kalendáriumot a falube-
liekkel. December elsejétől karácsonyig minden nap „kinyitot-
tunk” egy-egy ablakot, vagyis kivilágítottuk, hogy mindenki lát-
hassa, aki arra sétál. Így egy óriási alcsútdobozi adventi naptár 
jött létre, tele szeretettel és mosollyal.

Azon a napon, amikor először világított ki egy ablak, ked-
ves finomságok várták a látogatókat. Finom sütemények, isteni 
illatú forraltborok és teák csábították be az embereket. Sajnos 
egy-két ablaknál nehezebb volt, mert az időjárás nem volt hozzá 
megfelelő, de az ablakok mindig kivilágítottak, ahogy egyre job-
ban közeledett a karácsony.

Idén volt egy újításunk. December 24-én a református és a 
katolikus templomnál láthattuk a fényes számokat, hiszen szent-

este a legtöbb ember oda megy Jézus születését ünnepelve. Itt is 
szeretném megköszönni Lendvai Sándornak és Szendefiné Csá-
nyi Mónikának, hogy ezt lehetővé tették.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett a közös 
készülődésben, az ablakkészítésben, vagy az esti beszélgetések-
ben. Biztos vagyok benne, hogy a finomságok elkészítése, az ab-
lak díszítése egy emlékezetes program volt a családoknak idén is, 
és bízom benne, hogy jövőre is folytatjuk az adventi készülő-
désünket!

Áldott, békés, szeretetben gazdag új évet kívánok 
mindenkinek! 

Weizengruberné Keindl Marietta

Harmadik éve várakozunk közösen

A Háromhárs Óvodában az adventi idő-
szak minden évben igazi várakozással, 
örömteli készülődéssel, ünnepvárással 
teli időszak.

András napjától (november 30.) 
kezdve egy héten át, december 6-ig min-
den nap várjuk az OviMikulást, dallal, 
verssel, mesével, rajzokkal, festéssel, 
gyurmázással. Adventi koszorúnkon 
meggyújtjuk az első gyertyát, kinyitogat-
juk az adventi naptárunk kis fiókjait és el-
játsszuk a bennük található körjátékokat, 
megosztozunk az apró meglepetéseken.

Miklós napja után a karácsonyt 
várjuk, arra készülünk dalokkal, versek-
kel, mesével. Sokat rajzolunk és festünk, 
készítünk ajándékokat, meglepetéseket.

DECEMBER AZ ÓVODÁBAN

A Háromhárs Óvoda hírei

Fontos programunk ezekben a napokban a 
mézeskalács sütés és díszítés, amit a gye-
rekek mindig nagyon élveznek. Különö-
sen a nagycsoportban sikerült jól legutóbb 
ez a program. Nemcsak, hogy finom lett a 
tésztánk, a díszítésben is sokfélét alkot-
tunk: volt magvas, cukorkás, habos. Iga-
zán kitettünk magunkért együtt, hiszen a 
sok kóstolgatás mellett még ajándékba is 
jutott mézesalács, és izgatott örömmel vit-
ték haza a családnak a maguk készítette 
kis csomagot.

Így a december az óvodában az ün-
nepvárás mellett az örömök és meglepeté-
sek is hónapja lett.

T. Tóth Gabriella



Alcsútdobozi hírek

11.



Alcsútdobozi hírek

12.

Állatorvosi ügyelet

     2023.01.07-08. Dr. Halász György
06/20/445-6256 

2023.01.14-15. Dr. Németh Kálmán
06/30/816-1366 

2023.01.21-22. Dr. Cseh Kornél
06/70/217-3745 

2023.01.28-29. Dr. Koller István
06/20/318-8191              

HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

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

A mögöttünk hagyott évben ösztöndíjasa 
lehettem a New Yorkban működő Réka 
Darida alapítványnak. A kutatásom témá-
ja a V4-es országok hímes tojás mintakin-
cseinek összehasonlítása. 

Sokat dolgoztam a témában, és sok 
kutatómunka van mögöttem. Felkereshet-
tem az érintett országok néprajzi és nem-
zeti múzeumait, egyetemi könyvtárait. 
Varsótól Prágáig, Pozsonytól Krakkóig. 
Minden országban megkaptam a megfele-
lő segítséget, kutatásaimat a helyi múzeu-
mi kurátorok legnagyobb támogatásával 
végezhettem, kinyitották a látogatók elöl 
elzárt gyűjteményeket is. Ebben a témá-
ban még senki nem kutakodott, én dolgoz-
hattam fel elsőként.

A Réka Darida alapítvány 5 ma-
gyarországi művész munkáját jutalmazta 
ösztöndíjjal, melynek lejártával egy kiál-
lítást szervezett az elkészült munkákból a 
New Yorki Madison sugárúton lévő kiállí-
tó termükben A KÉZ ÉRZÉKE címmel.

A kiállítás célja nemcsak a támo-
gatottak személyes ügyességét és virtuo-
zitását, hanem a kézműves tárgyak időt-
álló esztétikai minőségét és értékét bemu-
tatni, a kiállított darabok szépségét, minő-
ségét és harmóniáját is kiemelni. Minden 
alkotás tükrözi az alkotásnak szentelt időt, 
a kézműves kéz érintését, és a múlt meste-
reinek tudása és esztétikai érzéke által csi-
szolt hagyomány ízét. A kiállítás megte-
kinthető 2023 májusáig.

Fekete Ildikó

FEKETE ILDIKÓ HÍMES TOJÁSAI
ISMÉT NEW YORKBAN


