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Petőfi Sándor és a Himnusz megszületésének évfordulóját ünnepeltük, Önkormányzat és Iskola közösen. Versek, kórusművek, hang-
szeres zene, próza idézte közénk a nagyszerű alkotókat. Szerepeltek gyerekek, ifjú felnőttek, javakorabeliek. Szerettünk volna méltó-
képpen tisztelegni a kétszáz évvel ezelőtt történt jeles események előtt, amelyek nélkül szegényebb lenne minden magyar.
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A József Nádor Általános Iskola
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Egy nagyon vidám éneklésen, mondókázáson és mesemondáson 
vehetett részt az, aki ellátogatott az iskola könyvtárába 2023. ja-
nuár 18-án. Vadadi Adrienn írónő látogatott meg minket az ABC 
– Alcsútdobozi Baba-Mama Club meghívására. Adrienn a gye-
rekeket egy olyan csodálatos mesevilágba repítette, ahol megele-
venedett a Barkamesékből ismert Pipi és Patyi tündéri világa, és 
Kicsimackó is megtanult korcsolyázni. A mesék tele voltak va-
rázslattal és csodával, a gyerekek nagyon élvezték a történeteket. 
Adrienn óvónőként is diplomázott, így könnyen magára vonta a 
gyerekek figyelmét. Sok könyve szól az óvodáról, az ottani ünne-
pekről, illetve rengeteg óvodai történetet mesél el. 

Az izgalmas felolvasás, valamint játékos mondókázás 
után dedikálásra és könyvvásárlásra is volt lehetőség. Biztos va-
gyok benne, hogy mindenki sokáig emlékezni fog erre a dél-
utánra.

Vizdákné Molnár Lili Flóra 

Vadadi Adrienn írónő mesedélutánja

Gyümölcsnap a 3. osztályban

Trézi néni és az osztálya
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hírei, eseményei 

2023. január 20-án véget ért a 2022/23-as tanév első féléve, néz-
zük, mit mutatnak a statisztikai adatok. 

Szeptember óta nem volt sem kiiratkozott, sem beirat-
kozott tanulója iskolánknak, 130 fővel kezdtük és zártuk a fél-
évet, melyhez hozzátevődik a 16 SNI-s tanuló duplikációja, így a 
számított létszámunk 146 fő. 

A nevelőtestület teljes létszámmal működik, szakos ellá-
tottságunk 98%-os. Mindössze 3 kémia órát és 3 felső tagozatos 
technika órát nem tudunk szakosan ellátni, ezeket a tanórákat 
eseti helyettesítéssel oldjuk meg. A matematika tanárnő tartja a 
kémiát és a technikát is. 13 főállású, 1 részfoglalkoztatott és 3 
óraadó tanár alkotja a nevelőtestületet. Üres álláshelyünk nincs. 
Technikai személyzetünk is évek óta állandó munkatársakkal, 4 
fővel működik.

Iskolánk rendelkezik gyógypedagógussal, aki logopédus 
végzettséggel is rendelkezik, így beszédhibás gyermekekkel is 
foglalkozik. A szakszolgálat kiközvetít iskolánkba gyógytestne-
velőt, aki megfelelő szakértelemmel tart gyógytestnevelés órá-
kat. A református hittant Lendvai Sándor, a katolikus hittant 
Nagyné Krain Katalin, a Hit gyülekezete hittanórákat Mikus 
Györgyi tartja. 41 bejáró tanulója van iskolánknak. 14 tanuló jár 
Felcsútról, 12-en Tabajdról, 7 fő Bicskéról, 5 fő Vértesacsáról, 2 
fő Óbarokról és 1 fő Válból. A félév során 6 szakkört működ-
tettünk. A bábszakkörre 13 fő, a kézművesszakkörre 19 fő, az 
énekkarra 18 fő, az alsós sportkörre 18 fő, atlétikára 10 fő, a rajz 
szakkörre 18 fő, és az olvasókörre 11 fő jár. 

A félév során tartottunk felvételi előkészítőt magyarból és 
matematikából. A nyolcadik osztályosaink komolyan vették a 
felkészülést és ennek meg is lett az eredménye, mert többségük 
jobban teljesített az átlagnál, a legjobb eredmény a 72 pontos lett. 
Gratulálunk, és sok sikert kívánunk az általuk megálmodott is-
kolákhoz. 

A félév során nagyon sok programot, versenyt szervez-
tünk, melyek közül néhány a teljesség igénye nélkül: ünnepélyes 
tanévnyitóval indítottuk az évet, őszi osztálykirándulásra vittük a 
7-8. osztályosokat az Erzsébet-táborba Zánkára, a szüreti felvo-
nulásra néptánccal készültünk, majd hagyományőrző játszóhá-
zat – őszi Nádorfesztet – szerveztünk a falu lakosságának. A ne-
velőtestület mesedarabot adott elő a Népmese napján, tartottunk 
rajzversenyt az Állatok világnapján, megtartottuk a Magyar Di-
áksport Napját, ahol versenyautókkal és a motorsporttal ismer-
kedhettek a gyerekek. Megemlékeztünk az aradi vértanúkról, 
október 23-ra ünnepi műsorral készültünk, együtt ünnepeltünk a 
faluval. Novemberben Márton napi szavalóversenyt helyi és te-
rületi szinten is tartottunk. Ötödik alkalommal szerveztük meg a 
Nádor labdarúgó kupát 4 iskola részvételével, (Bicske, Felcsút, 
Tabajd, Alcsútdoboz). November utolsó hetében nyílt hetet szer-
veztünk a szülőknek, hogy bepillantást nyerhessenek az iskola 
szakmai munkájába. Advent időszakában adventi koszorúkat ké-
szítettünk, melyet a szülők értékesítettek a helyi piacon. Segítet-
tünk a Falumikulás szervezésében, lebonyolításában, Mikulás 

rendezvényt tartottunk a suliban, Mikulás kupát szerveztünk a 
sportos és egészségtudatos projektnap keretében. Adventi szava-
lóversenyt szerveztünk a felsősöknek, angol felolvasóversenyt 
az 5-8. évfolyamosoknak, és Zrínyi Ilona matematikaversenyt a 
3-8. osztályosoknak. Az egész iskola együtt ünnepelte a Kará-
csonyt a sportcsarnokban énekkel, zenével, közös ünnepi ebéd-
del. Az iskola dolgozói karácsonyi csapatépítéssel zárták az évet. 
Trézi néni a januárt bemutató órával kezdte, melyre a leendő első 
osztályosok szüleit hívta meg, mely igazán jól sikerült. Bízunk 
benne, hogy annyi első osztályosunk lesz, mint amennyi nyolca-
dikos elballag. Jelenleg ez 20 fő. Emellett a rengeteg program 
mellett igyekszünk cikkeket írni az újságba, működtetni a Face-
book-oldalunkat, a honlapunkat. Minden hónapban külön jutal-
mazzuk a hónap legjobb tanulóját évfolyamonként. 

A Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény furulya és fuvola kihelyezett tanszaka működik iskolánk-
ban Baksay Ildikó zenetanár irányításával.

A tanulóink tanulmányi eredménye hasonló az előző évek 
eredményéhez. 19 kitűnő, 22 jeles tanulónk van és sajnos 3 tanu-
ló elégtelen osztályzatot kapott félévkor. Egy tanuló angolból, 1 
tanuló környezetből és 1 tanuló nyelvtanból nem tudta elérni a 
minimum szintet.  A gyerekek tanulmányi átlaga a főtantárgyak 
esetében 4,19, a készségtárgyaknál 4,8. A magatartásuk 4,5, a 
szorgalmuk 4,2. Ebben a félévben jóval kevesebbet hiányoztak, 
mint tavaly ilyenkor: 4246 óra, ez átlagban 32 óra. Igazolatlan 
hiányzásuk nincs. 

A felső tagozatosok közül 17 tanuló érte el a 4,5 feletti ta-
nulmányi átlagot, ők pályázhatnak a Vál-völgyi Fiatalokért Ala-
pítvány Ösztöndíjára. Gratulálunk!

A következő nagy jelentőségű rendezvényünk a farsang 
lesz, melyre nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
február 11-én szombaton délután. A rendezvény a sportcsarnok-
ban lesz 14:00 órától. Témája: Az utazás! Öveket bekapcsolni! 

A szülői munkaközösség hagyományőrző bálja nem feb-
ruárban lesz, hanem 2023. május 13-án szombaton este 19:00 
órakor. Azt kérjük, hogy arra a napra ne tervezzenek mást! 

         
Keindl Zoltánné intézményvezető

Félévzárás és helyzetelemzés
a tanév derekán
„Az ember két dolgot szerethet a tanári pályán:
a diákjait és a szaktárgyait. 
Ha e kettő megvan, nem kell különbet kívánni.”
(Kunfalvi Rezső)

TÉRÍTÉSMENTES GYERMEKORVOSI 
SZOLGÁLTATÁS

Önkormányzatunk a Felcsúton működő gyermekgyógyász 
magán szakrendelés fenntartásához 2023. évben is

támogatást nyújt, így az Alcsútdobozon élő
14 év alatti gyermekek részére is térítésmentes a

dr. Varga László által biztosított gyermekorvosi rendelés. 
A magán szakrendelést a Felcsút, Fő u. 68. szám alatti 

rendelőben, az alábbi rendelési időben lehet igénybe venni.

Telefon: +36 20 39 55555
Rendelési idő Felcsút/Alcsútdoboz

KEDDI napokon bejelentkezés: 12-15 óra között, 
Rendelés: 13-15 óra között, ill. ameddig beteg van.

CSÜTÖRTÖKI napokon bejelentkezés: 13-15 között,
Rendelés: 14-16 óra között, ill. ameddig beteg van.

Bővebb információ a www.kinderdoki.com weboldalon
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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok  (1Thess 5:16-18)

Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról 
falura haladva mindenütt tanított. Valaki ezt kérdezte tőle: 
Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: 
Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, 
hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor 
már felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és 
zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót 
nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók 
vagytok. (Lukács 13, 22-25)

Szeretett Testvéreim! Világunkban az ismeretség egy olyan foga-
lommá vált, ami gyakran haszonszerzés céljával bír. Kapcsolato-
kat míg korábban azért épített az ember, mert a kapcsolat a lé-
nyeg, és az ember a fontos: a másik, a te, a mi. Ma már inkább egy 
egocentrikus, befeléhúzó társadalmunk van, melyben többségé-
ben azért érzik szükségét ismeretségeknek, hogy hasznot szerez-
zenek. És ez nem abban a pozitív értelemben értendő kölcsönös 
segítség, hanem sokkal inkább az én boldogságomat helyettem 
oldja meg valaki. Helyettem de nekem. Helyettem fizessék ki, 
helyettem dolgozzanak, helyettem szeressenek engem, helyet-
tem szeressenek másokat, helyettem igyekezzenek. Nem meg-
csináljuk, hanem megrendeljük. Helyettem, de nekem, ráadásul 
most és azonnal, már az is késő, ha tegnapra lett volna. Az isme-
retség tehát egy olyan érdem, mely a könnyebb utat választja, de 
a könnyebb úttal, munka nélkül szeretné kiérdemelni a jutalmat, 
a hasznot. Ezzel csak egy baj van: hogy a keresztyénségben az is-
meretségek nem léteznek. Illetve egy mégis: A jópásztor ismeri 
az Övéit, de ehhez az is kell, hogy a juhok ismerjék a pásztort. 

Mert igénk főüzenete: Jézus Krisztus azokat ismeri majd 
és tekinti Övéinek, akik követték Őt. 

Kedves Testvérek! Jézus úton van Jeruzsálembe, hogy 
meghaljon a kereszten, és kifizesse az egész világ bűnéért való 
váltságot. Meg fogják ölni. Vérét fogja adni gyilkosokért, paráz-
nákért, értünk. És Ő nem kételyekkel van elfoglalva, hanem hatá-
rozottan szereti Övéit. Akik egyébként többnyire ellenségei, 
vagy éppen egyáltalán nem értik Őt. De már megy Jeruzsálem 
felé. És útközben mit csinál? Ezt írja az ige: Amikor Jeruzsálem 
felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt 
tanított. – Városról városra, faluról falura, mindenütt. Senkit sem 
hagy ki. Nem tudom mennyi ideje volt még hátra, de minden nap 
mindenkit gyógyított, minden nap mindenkit tanított. Mire taní-
tott? Hogy milyen az Isten országa. Hasonló a mustármaghoz, 
amely felnövekszik és hatalmas fa lesz belőle, legalábbis Palesz-
tinában ismert legnagyobb fa, és fészket raknak benne az égi ma-
darak. Azt mondja Jézus: az Isten országa az a hely, ami növeked-
ni akar a földön teáltalad, hogy helye legyen benne neked és má-
soknak. Úgy élj itt a Földön, hogy fészkelj be a mennyországban! 
Úgy élsz-e? Az ismeretségeiden múlik. Pontosan csak egyen! 

Majd ezeket is tanította Jézus: Hasonló az Isten országa a kovász-
hoz, amely megkeleszti az egész tésztát. A Benned lakó Szent-
lélek fogja elevenné tenni itt a Földön az Isten országát. Ha az is-
meretséged valóban az az egy, mert az Ő lelke. Semmi nem fog 
többet elárulni a mennyek országáról és az evangéliumról, mint a 
te személyes kapcsolatod az Úr Jézus Krisztussal. Minden más 
tankönyv és szöveg. 

És itt ez a Jézus, aki úton van Jeruzsálem felé. És közben 
leterheli magát minden egyes napon, hogy még míg lehet, addig 
is gyógyítson, tanítson, szeressen. Miért tanít az Isten országá-
ról? Ez a fontos kérdés. Mert figyeljük meg ezeket az igéket, Ő 
nemcsak beszél valami jóról, hanem meghív. Nem arról szól a 
keresztyénség, hogy a pap elmondja a magáét, felolvasó estet tart 
egy mesekönyvből, ami fekete színű és Bibliának nevezik, és ak-
kor majd számonkérés lesz, hiszel e benne. Nem, a keresztyénség 
nem ez. A keresztyénség az tanítványság. Jézus megy. Úton van 
Jeruzsálembe helyetted és érted. De közben veled van. Városról 
városra, faluról falura. Nem kíméli magát, hanem mit csinál? 
Meghívókat osztogat a saját országába! Ez a hit. 

Igyekezzetek bemenni! Igyekezzetek! Meghívót kaptál. 
Amikor meghívót kap az ember, akkor illik visszajelezni, hogy 
érkezik-e. El kell fogadni a meghívást. Ellenkező esetben eluta-
sítás ez. Nem ésszerű gondolat tehát, hogy nem térek meg, nem 
fogadom el a hívást, de majd betoppanok, megjelenek. Nincs 
ilyen. Egyszer mondta valaki nekem, hogy de lehet olyan is, hogy 
annyira nehéz hinni, megtérni. Lehetséges, hogy anélkül is be le-
het kerülni a mennybe?! Nem igaz. A hit egyszerű dolog, bár 
időnként nehéz a kitartás. De a hit az ott kezdődik, hogy elfoga-
dom a hívást. Lehet erre a hívásra kétféle módon tekinteni: az 
egyik, miszerint ez egy kényszer és törvényeskedés, mert Jézus 
arra kér, hogy tegyek le mindent a szoros kapu előtt. Pedig én 
olyan vagyok itt a földön, mint egy búcsús kereskedő, minden 
van nálam, és minden is kell. Tegyem le bűneimet, kísértéseimet, 
esetleges vágyaimat, vagy bármit, ami Tőle választ el. Nem tu-
dom megrakni a zsebeimet, hanem üresen kell, hogy menjek. Aki 
erre tekint, az a veszteséget látja, miközben hangsúlyozom: a 
mennyek országába kapott hívást. A meghívásnak a másik olva-
sata éppen az, hogy mehetek. Jézus oda hívott meg Magához 
örökké. Esélyünk sem lett volna bekerülni. De Ő jött. A hit tehát a 
meghívás elfogadása, mely egy örömünnep, ami nem ér majd ott 
véget. Mert, amikor meghívót kapsz, akkor el tudod dönteni, 
hogy akarsz-e menni vagy nem.

Valaki odalépett Jézushoz egy kérdéssel: kevesen van-
nak-e akik üdvözülnek? – Érdekes kérdés. Tudjátok miért? Sze-
rintem Jézusnak a szíve szakadt meg. Éppen úton van Jeruzsálem 
felé. Hamarosan elárulják, megtagadják az Övéi, bántalmazzák 
ellenségei és vérével mossa tisztára a keresztet. És valaki meg-
kérdezi, aki azt se tudja, mi fog történni: kevesen vannak-e akik 
üdvözülnek? Én biztos vagyok benne, hogy azt gondolja Jézus 
magában, amit meg is fogalmaz a válaszban gyakorlatilag: remé-
lem, hogy te igen!

Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom 
nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Min-
ket bátorít a helyettünk szenvedő Isten. Az Isten országába való 
bejutás nem spekuláció kérdése, hanem mindannyiunk legsze-
mélyesebb ügye. Ezért Urunk nem a hallgatói köréből érkező 
kérdésre válaszol (kevesen vannak-e az üdvözülők?), hanem az 
Országba való bemenetel sürgősségére figyelmeztet: a ti felada-
totok nem a kíváncsiskodás, hanem az, hogy minél gyorsabban 
bemenjetek a szoros kapun . Hogy térjetek meg. Mit ér neked, ha 
tudod, valaki bekerül, valaki nem, hogy ha te még nem döntöttél 
Jézus mellett? Ha pedig igen, már döntöttél Jézus mellett, akkor 
is marad a kérdés, mit számít, hogy másokról ennyire tudni aka-
rod? Ez a fogalom, hogy „sokan”, olyan mint az „egyház”, a 

Egy embernyi ismeretség
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Az elmúlt harminc évben a februárban elhunytakért a hónap má-
sodik szerdáján, február 8-án lesz felajánlva a szentmise, mely 
este fél hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus templomban.
Hívjuk a családtagokat, barátokat, imádkozzunk együtt elhunyt 
szeretteikért!

Jankovics László /1995.02.04./
Köte György /1995.02.04./
Acsai Istvánné szül. Marczinkó Etel/1996.02.12/
Zsohár György /1997.02.14./
Molnár Józsefné szül. Wéber Teréz /1997.02.23./
Molnár Ferenc /1997. 02.24./
Kovács Gábor /1999.02.02./
Marsi László /2002.02.14./
Tóth Pál /2007.02.01./
Schneider Márta /2008.02.23./
Németh Pál /2009.02.07/
Marczinkó József /2011.02.05./
Lakatos Sándor /2011.02.08./
Pfund Károly /2012.02.10./

Alcsútdobozi Katolikus Egyházközség

Tisztelt alcsútdobozi lakosok!

„kedves Testvéreim”, az intézmények fogalmai, és az általános 
alany, a „valaki”, „bárki” vonatkozó névmások. Azaz: személy-
telenek, el lehet mögéjük bújni. Meghúzódom a gyűjtőfogalom 
alatt, és akkor nekem nem kell csinálni semmit. Rám nem vonat-
kozik. Kiprédikálni sem szabad. Beszélgessünk nagy általános-
ságokban a Bibliáról, de örök életed csak akkor lesz, ha te elő-
veszed, és megéled. Beszélgessünk távolról az Istenről, csak az a 
helyzet, hogy Ő eléggé közel jött hozzád Jézus Krisztusban. 
Örök életed akkor lesz, ha Hozzá igyekszel. Beszélgessünk egy 
múltbéli Krisztusról, csak az a helyzet, hogy Ő élő, de örök életed 
csak akkor lesz, ha benned Él Ő.

Igyekezzetek bemenni a szoros kapun. A hangsúly ezen 
van: igyekezz. Az hogy a hangsúlyt ide teszi Lukács evangélista, 
azt üzeni először is: igyekezned kell, azaz akkor lesz örök életed, 
ha célként tekintesz rá, és szemed le nem veszed róla. Mindent 
efelől közelítesz meg a földön, hogy a menny felé tekintesz. 
Másodszor üzeni azt is, hogy igyekezz, azaz neked kell igye-
kezned. Mások nem fognak hinni helyetted, még ha imádkoznak 
is érted, megtérni helyetted nem ők fognak. Nem az édesanyád, 
édesapád, vagy a testvéred fog helyetted behinni téged a meny-
nyek országába. A Jézussal való viszonyod a tiéd. Harmadszor az 
az „igyekezz” üzeni azt is, hogy nem tudod, meddig lehet még 
megtérni. Egy olyan meghívót kaptál, amiben nincs időpont. Épp 
azért, hogy ne hidd azt, hogy még ráérsz. Nem tudod, mikor kez-
dődik, csak azt hogy meddig tart: örökké. De Igyekezz, mert a 
meghívót elfogadni most lehet. Ma lehet. 

Azt mondja Jézus, hogy bemenni igyekezz. Miért? Egyér-
telmű igaz? Szerintem nem. Nem azt mondta Jézus, hogy menje-
tek be, hanem igyekezz bemenni. Miért? Mert Kedves Testvé-
reim az ördögnek van egy játéka. Mégpedig az ördög elhiteti ve-
led, hogy jó helyen vagy, ráérsz még, majd akkor, majd egyszer, 
de még valamit elhitet: hogy könnyelműen elfogadod, tudomást 
veszel Róla, és nem foglalkozol vele, Jézussal többet, maximum 
járogatsz néha templomba, és akkor már jól is vagy. Ez egy aljas 
hazugság. Jézus azt mondja: igyekezz bemenni. Miért? Mert le-
het előtte csak álldogálni. Sokan csak tudnak róla, hogy van szo-
ros kapu. De csak ácsorognak előtte. Miért nem mennek be? Mert 
mindent le kéne tenni előtte. Nem férek be csak egyedül. Nem 
kézen fogva ismerőssel, aki majd ráveszi helyettem a bírót, hogy 
sutyiba engedjen be a mennyországba. Nem férek be a bűneim-
mel, melyek a vállaimat annyira nyomják, és zsebeimet annyira 
tömik. A szoros kapun bemenni bizony megtörve, kisírva és üre-
sen lehet. És igen, szoros kapun átmenni úgy, hogy akár a karri-
erem az életem, szintén nem lehet. Mert a bálvány az bűn. Min-
den bálvány, ami elsődlegessé, irányítóvá válik az ember szívé-
ben az Isten helyett. Ne ácsorogj előtte! Ne álldogálj a szoros ka-
pu előtt! Menj be! Tedd le a bűneidet imádságban előtte és vál-
tozz meg!

Azért válaszol így Jézus ezekben a kérdésekben, mert a 
Biblia szerint nem az az ember nagy kérdése, hogy ki üdvözül, 
hanem a mi nagy kérdésünk az legyen: hogyan lehet üdvözülni? 
Hiszen ha ott lennénk egy süllyedő hajón, akkor nem azzal fog-
lalkoznánk, hogy statisztikailag vajon hányan szoktak túlélni egy 
hajótörést, hanem azzal, hogy én hogyan menekülhetek meg. És 
erre a kérdésre jön a jó válasz: Jézus az út, az igazság és az élet. 
Senki sem mehet az Atyához, csakis Őáltala. Akié a Fiú, azé az 
élet. Akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. – írja 
János apostol. 

Kedves Testvérek! Korunk legnagyobb veszélye, hogy az 
ember bűnösen akar a mennyben is élni, és ezért nem akar itt a 
földön sem bűneitől szabadulni. A sátánnak különösen nagy 
fegyvere ma 2023-ban, hogy olyan tanokat hirdetnek, akár még 
szószékről is, hogy nem kell a bűneinket letenni. Pedig ha ez igaz 
lenne, akkor én magamat váltanám meg, és nem lenne szük-
ségem Jézusra sem. Mert ha bűnösnek lenni teljesen oké az Isten 
részéről, akkor az megy nekem egyedül is, köszönöm szépen. De 

Jézus szabadítást kínál. A szabadítás pedig változás. A bűneink 
terhe alatti összeroskadás jelenti azt, hogy átéreztük: 1. változás-
ra van szükség. 2. változásra van lehetőség. 3. változásra csak an-
nál van lehetőség, akihez éppen megvallom bűneimet: Jézus 
Krisztusnál. Jézus gyógyulást kínál! Mikor akar a szenvedő be-
teg jobban lenni? Most azonnal! Mikor akar a keresztyén ember 
szabadulni a bűneitől? Most azonnal!

Minden más csak tankönyv. A tankönyv személytelen. A 
személytelen evangélium pedig önbecsapás. Az önbecsapás pe-
dig előbb utóbb hazugsággá lesz mások számára is! 

Semmi sem árul el többet Jézusról a másik embernek, 
mint a te kapcsolatod Vele. A szoros kapu szoros, de az életre 
visz. A mai igehirdetésben direkt nem a keskeny útról beszélek, 
mert az Máté evangéliumában van. De hadd említsem meg, hogy 
a szoros kapuval a keskeny út van összefüggésben. A tágas ka-
puval a széles út, amibe minden belefér, DE amely a halálra visz. 
A halálba minden belefér, az életbe nem! Nem az a problémája az 
embernek, hogy a széles úton szeretne járni, és úgy az életre 
menni? Nem az a bűne a ma emberének, hogy a széles út tetszik, 
és szeretne letérni egy kicsit a szoros kapura örök életért, melyen 
átmenve ismét a széles útra kíván menni bűnökért? Nem lehet. 
Széles útról nem lehet üdvözülni. Mert a keskeny út Jézus 
Krisztus. A szoros kapu Jézus Krisztus. Ő az út. Nem azért mu-
tatta be nekünk, hogyan élt itt a Földön, hogy nekünk ne kelljen. 

Ne keresztyén elveket akarjunk vallani és keresztyén er-
kölcsi ideálokat akarjunk hangoztatni! Ez éppen az a bizonyos 
széles út: sokan járnak rajta, de ez nem visz az életre; hanem Jé-
zust akarjuk követni, azt a Jézust, aki azért jött, hogy szolgáljon 
mindenkinek, és az életét áldozza másokért! Ez az a bizonyos 
keskeny út. Maradjunk alul, szolgáljunk mindenkinek! Városról 
városra, faluról falura. A menny felé haladva. Mert ha igent 
mondtál a hívásra, akkor menned kell tovább meghívót oszto-
gatni! A szoros kapu valójában nem kényszer, hanem öröm. Mert 
nyitva van! Hogy miért mondta annak a fiatal embernek Jézus, 
hogy igyekezzetek bemenni? Mert Ő van úton Jeruzsálembe. Ő 
van a kapu túloldalán. Vele és Hozzá kell igyekezni. Ez az egy 
embernyi ismeretség. Ámen.

Lendvai Sándor református lelkipásztor
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Alcsútdoboz önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. janu-
ár 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen az alábbi fontosabb té-
mák kerültek napiredre.

A gyermekétkeztetés ellátására kötött szerződés mó-
dosításáról és a gyermekétkeztetés térítési díjának módosítá-
sáról született döntés. Önkormányzatunk a gyermekétkeztetés 
kötelezően ellátandó feladatát Hegedűsné Lukácsi Edit vállalko-
zóval határozatlan időre kötött szerződés alapján látja el. A szer-
ződés szerint a vállalkozó évente kezdeményezheti a díj felül-
vizsgálatát és annak január 1. napjától történő emelését. A vál-
lalkozó 2022. december 29. napján jelezte, hogy a nyersanyagok, 
az energiaárak és a járulékos költségek növekedése miatt kény-
telen emelni a szolgáltatás díját, azon garancia mellett, hogy az 
étrend összeállítása az EMMI rendeletben foglaltaknak megfe-
lel, illetve megfelelő mennyiségű és összetételű étel kerül bizto-
sításra. A szolgáltatási díj emelésével egyidejűleg szükséges a té-
rítési díjak módosítása is. A Háromhárs Óvodában 65 fő gyermek 
közül jelenleg mindössze 5 fő fizet térítési díjat, míg a többiek in-
gyenes étkezésre jogosultak. Az iskolában 13 fő háromszori ét-
kezésben résztvevő 100 %-os, 23 fő háromszori étkezésben 
résztvevő 50 %-os, 18 fő csak ebédet igénylő 100 %-os, 4 fő csak 
ebédet igénylő 50 %-os, 8 fő tízórait és ebédet igénylő 100 %-os, 

8 fő tízórait és ebédet igénylő 50 %-os térítési díjat fizet. Ingye-
nes étkezésben 12 fő részesül. Az önkormányzat, mint a feladat 
ellátására kötelezett, a szolgáltató által kimutatott nyersanyag-
költség nettó összegét állapítja, illetve állapíthatja meg rendele-
tében. A személyi térítési díj – vagyis a szülők által fizetett díj – 
pedig a rendeletben megállapított nyersanyagköltség általános 
forgalmi adóval növelt összegének és az étkezések számának 
szorzata. Mivel ez már egy bevált, jól működő szolgáltatás, a tes-
tület 6 igen, 1nem, többségi szavazással elfogadta a módosítást.

Határoztak a képviselők a VP-6.7.2.1.1-21 Külterületi 
helyi közutak fejlesztése pályázat alapján elnyert útkorszerű-
sítési támogatás felhasználásához kivitelező kiválasztásáról. 
Az aláírt támogatói okirat szerint megítélt összeg 33.108.560 Ft. 
A támogatásból az Alcsútdoboz 018. és a 0194. hrsz.-ú utak kor-
szerűsítésére kerülhet sor. Beszerzési szabályzatunk szerint az 
elnyert összeg mértékére figyelemmel árajánlatot kértünk három 
gazdasági társaságtól, vállalkozótól. A beérkezett ajánlatok saj-
nálatosan meghaladják a rendelkezésre álló támogatási összeget, 
ezért plusz forrásigény merül fel. A költségnövekmény fedezet-
vállalásához az önkormányzat 2023. évi költségvetése még nem 
áll rendelkezésre, ezért a megkötendő kivitelezői szerződés azt 
tartalmazza, hogy az aláírástól számított 90 napon belül akkor lép 
hatályba, amennyiben a szükséges többletforrást biztosítani tud-
juk. A beérkezett ajánlatokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó BENCZE B. Kft-vel történő szerződéskötésről szüle-

Testületi ülés

Tisztelt Lakosaink!

Önkormányzatunkhoz az elmúlt időszakban több bejelentés 
érkezett arról, hogy egyes járdaszakaszokon a belógó faágak 
és az elburjánzott növényzet miatt a gyalogosok nem tudnak 
rendesen közlekedni, és elhanyagoltak az árkok is. Nyomaté-
kosan felhívjuk figyelmüket, hogy a növényzet ritkítását, a 
járdák fölé nyúló ágak levágását, a járdákat elfoglaló bokrok 
visszametszését a tél végi, az előttünk álló tavasz eleji idő-
szakban szükséges elvégezni!

Az alábbiakban figyelmükbe ajánlom a településün-
kön érvényben lévő köztisztasági rendeletet, amely szabály-
ként rögzíti azokat a feladatokat, amit az alcsútdobozi kultu-
rált környezet megteremtése érdekében az ingatlantulajdono-
soknak kötelezően el kell végezni. Az Önkormányzat nevé-
ben megköszönöm, ha betartják az alábbi szabályokat, és így 
szépen gondozott, rendezett porták, járdák, árkok dícsérik a 
helybélieket. Amennyiben azonban a szabályok megtartása 
elmarad, a rendeletben szereplő szankciókra kell számítani!

KIVONAT ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZTISZTASÁGI 

RENDELETÉBŐL 

Az ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági feladatok

4.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik:
a) az ingatlan és az ingatlannal szomszédos járda és 

közterület  úttestig terjedő teljes területének 
tisztántartásáról,

b) a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból 
káros rovarok és rágcsálók irtásáról,

c) az ingatlannal szomszédos nyílt árok, híd, áteresz és 
ezek műtárgyai tisztán tartásáról,

d) az ingatlanán, és az ingatlanával szomszédos 
közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a 

gyalogjárda fölé nyúló ágai, a közterületre kinyúló 
gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy biztosítsa a 

gyalogos forgalom zavartalanságát,
e) az ingatlannal szomszédos járda síkosság-mentessé 

tételéről

(2) A közös tulajdonban álló ingatlanok, épületek esetében 
az (1) bekezdésekben írt kötelezettségek a tulajdonosok 

egyetemleges kötelezettségei.

A RENDELETBEN MEGFOGALMAZOTT 
SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSA ESETÉN A 

JEGYZŐ JOGOSULT KÖZIGAZGATÁSI 
HATÓSÁGI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA ÉS 

SZÁZÖTVENEZER FORINTIG TERJEDŐ 
KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG KISZABÁSÁRA.
A BÍRSÁG ISMÉTELTEN IS KISZABHATÓ.

A FENTIEKRE TEKINTETTEL AZ 
ÖNKORMÁNYZAT FOLYAMATOSAN 

ELLENŐRZI AZ INGATLANOK ELŐTTI 
KÖZTERÜLETEK ÁLLAPOTÁT ÉS 

SZABÁLYTALANSÁGOK ESETÉN A LEÍRTAK 
SZERINTI ELJÁRÁS VÁRHATÓ! 

Tóth Erika
polgármester
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Szatmárcsekén kétszáz esztendővel ezelőtt, január 22. napján 
született meg Kölcsey Ferenc tollából a magyar nép himnusza.  A 
Himnusznak nagy szerepe van a keresztény kultúra és a nemzeti 
identitás megőrzésében. A himnusz összetartozásunk legfonto-
sabb jelképe. Képzeljük el az 1823-as téli világot, ahogyan a köl-
tő falujában fúj a szél, hordja a havat, és ő zord magányában a 
kandalló előtt töprengve, merengve alkot. Akkor még ő maga 
sem tudja, hogy papírra vetett gondolataival olyan ajándékot ad a 
nemzetnek, ami évszázadok múltán is él, és összeköti a magya-
rokat. Bárhol mondjuk, vagy énekeljük a himnuszt, mindnyájan 
a hazára gondolunk, érte imádkozunk. Minden január elsején, az 
újév első perceiben is ezt énekeljük. Az újév első szava a magya-
rok ajkán: Isten. Őt kérjük, hogy áldjon meg bennünket, kegyel-
mére vágyunk. Köszönjük Kölcseynek!

Bizonyára az 1823-as év kiskőrösi januárja is hasonlóan 
télies volt, mint a szatmárcsekei, amikor Petrovics Sándor néven 
világra jött a legismertebb magyar költő, Petőfi Sándor. Illyés 
Gyula azt mondja róla, hogy „Petőfi mindnyájunk rokona. Alig 
van magyar anyanyelvű ember, akinek szívébe nem fészkelte be 
magát. Csaknem úgy, mintha vérségi közünk volna hozzá.”  Pető-
fi Sándor leghíresebb verse a Nemzeti dal, ami egyben a magyar 
hazafias költészet egyik legkülönlegesebb darabja. A mű sorai 

tett döntés, azzal a függő feltétellel, hogy az csak a többletforrás 
rendelkezésre állása esetén lép hatályba.

Egyéb fontosabb önkormányzati tevékenységek

A TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00035 sz. Alcsútdoboz település 
vízrendezése projektünk tervezésének a Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályán 2022. június 
hónapban elindított engedélyeztetési eljárása lezárult, és 2023. 
január 17-én megkaptuk a vízjogi létesítési engedélyt. Ennek bir-
tokában el tudjuk indítani a megvalósítási folyamatot, amelynek 
első köre a beszerzési eljárás lebonyolítása a kivitelező kiválasz-
tásához.

Az MFP-OTF/2020 Óvodai tornaszoba fejlesztése projekt 
megvalósítása érdekében a korábbi építési terveket a magas be-
kerülési költség miatt elvetettük, és a tervezést új alapokra he-
lyezve, könnyűszerkezetes kivitelre kértünk építési engedélyt. A 
Fejér Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi Hatóságánál elin-
dított engedélyeztetési eljárás 2023. január 16-án lezárult és a 
csatolt építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján az óvodai 
tornaszoba épület megépítése engedélyt kapott. 

                                                                                                                         
Tóth Erika

polgármester

200 éves évfordulók a magyar kultúrában

összeforrtak az 1848. március 15-i eseményekkel, szinte lángra 
lobbantották a 175 éve kitört pesti forradalmat. Vitathatatlan, 
hogy ez a költemény a szabadságharc legfontosabb szimbóluma, 
amelyet mi magyarok azóta is mindannyian megtanulunk az is-
kolában.

De a himnusz megírásával és Petőfi világrajövetelével 
nem ért véget a kétszáz évvel ezelőtti csoda. Azt mondhatjuk, 
hogy 1823. januárjában Magyarország fölött elhúzott egy üstö-
kös, mert az említett két kiragyogó eseményen kívül az alsósztre-
govai nemesi kastélyban, Madách Imre megszületésével is ter-
mett egy csillag a magyar irodalom egén. Petőfi és Madách bár 
azonos esztendő és hónap szülöttei, sohasem találkoztak. Két kü-
lön karakter ők. Petőfi a fiatalság ikonja, a szikra, míg a töré-
kenyebb, sokat betegeskedő Madách – a szállóigévé lett „mon-
dottam ember küzdj és bízva bízzál” sorok megírója – inkább fi-
lozofikus alkat. Az ember tragédiája című fő műve a magyar drá-
maírás szimbólumává vált.

Január 27-én tartott gálaműsorunkkal az Önkormányzat 
és a József Nádor Iskola méltón tisztelgett a kétszáz évvel ezelőtt 
történt történelmi jelentőségű események előtt, amelyek nélkül 
szegényebb lenne minden magyar.

Tóth Erika
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Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a könyvtár nyitvatartása nem 
változott:

Hétfő
12.30 - 14.00 gyermekkönyvtár
16.00 - 17.30 felnőtt könyvtár

Csütörtök
12.30 - 14.00 gyermekkönyvtár
16.00 - 17.30 felnőtt könyvtár

Tájékoztatom a kedves érdeklődőket, hogy a könyvtárban nem-
rég jelentős könyvállomány került selejtezésre. A leltárból kive-
zetett könyvekből lehet válogatni, elvinni. Nincs ellenérték, ado-
mányt elfogadunk, melyből a gyermekek szabadidős foglalkoz-
tatását szeretnénk színesíteni társasjátékokkal. A könyveket nyit-
vatartási időben lehet megnézni, válogatni, elvinni. 

Beséné Margitkának szeretettel kívánunk egészséges, 
örömteljes pihenést, unokázást!

Ugyanolyan szeretettel és tisztelettel várom a gyerekeket, 
Önöket, mint azt Margitkától megszokhatták!

Kedves Könyvbarátok! Szívesen fogadom javaslataikat:
Milyen rendezvényt látnának szívesen a könyvtárban 

gyermekek, felnőttek részére? (író-olvasó találkozó, filmvetítés, 
felolvasóest, helytörténeti előadások, kézműveskedés kicsiknek 
és nagyoknak is, stb.)

Milyen folyóiratot olvasnának a könyvtárban?
Egyéb ötlet, javaslat?
Könyvrendeléshez javaslatok, pl. kötelező irodalom diá-

koknak, szakirodalom, szépirodalom.
2023. 1. negyedévének rendelési listája megtekinthető a 

könyvtárban. Ha megtekintik, elfogadok javaslatokat arra nézve, 
mely könyveket vásároljuk meg a VMK által kiadott listából.

Békés, egészséges, könyvélményekben gazdag új eszten-
dőt kívánok!

Gulyás Györgyné Kati (néni)

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a kedves könyvbarátokat, hogy 

2023. február 27. hétfő helyett február 28-án kedden lesz 
könyvtár a szokásos nyitvatartási időben.

Megértésüket köszönöm!

Alcsútdobozi családok – Ismerkedjünk!

– Mesélj picit arról, hogy miért választottátok Alcsútdobozt, ami-
kor házat kerestetek!

– Én Biatorbágyon nőttem fel, kiskoromban sokszor ki-
rándultunk az Arborétumban. Férjem Vác mellől, Csővárról 
származik, de a gyerekek születése előtt Szúnyogpusztára jár-
tunk évekig edzőtáborba, már akkor megszerettük a környéket. 
Így amikor eldöntöttük, hogy kiköltözünk Óbudáról, a faluban is 
körülnéztünk, és megtaláltuk otthonunkat. 

Kettő éves korom óta Alcsútdobozon élek, és hálás vagyok azért a 
jó Istennek, hogy megadatott az én családomnak is, hogy itt él-
hessünk. 

Amióta anyuka lettem, a séták közben fedeztem fel, hogy 
milyen sok család van, akiket nem is ismerek, pedig valószínűleg 
itt élhetnek a faluban, ha minden nap látom őket. Így alakult meg 
a baba-mama klubunk is, ahol sok kedves és aranyos gyereket, 

anyukát, apukát és nagyszülőt ismerhettem meg. 
Ekkor jutott eszembe, hogy milyen jó lenne megmutatni 

másoknak is azt, hogy Alcsútdobozra olyan családok költöztek, 
akik a közösségünk tagjai szeretnének lenni, akik nyitottak, ked-
vesek, és örömmel mesélnek magukról néhány sorban.

Elsőként Vizdákné Molnár Lili Flórát kerestem meg. Lili 
nagyon szívesen válaszolt nekem néhány kérdésre.

Vizdák család 
– Mióta laktok itt?
– 2020 decemberében költöztünk ki, pont karácsony előtt.
– Mit szerettek nagyon ebben a faluban?
– A településen az iskola és az óvoda is magas színvonalú, 

valamint gyermekközpontú, ami a gyerekek miatt lényeges 
szempont volt számunkra. Ideköltözésünkkor mindenki szere-
tettel fogadott bennünket, soha nem éreztük magunkat kívül-
állónak. Az elmúlt két évben számos barátra és ismerősre tettünk 
szert, és egy nagyon összetartó, támogató közösséget ismerhet-
tünk meg.

– Mondanál néhány szót a családotokról?
– Férjem mérnök-informatikus egy nemzetközi cégnél, 

Budapesten dolgozik. Én kisgyermeknevelőként végeztem, je-
lenleg gyógypedagógiát tanulok. Három csodálatos gyermeket 
nevelünk. Mirkó öt éves, tele energiával és tenni akarással, min-
dent megjavít, és azonnal ugrik, ha segíteni kell. Bori három 
éves, ő a mi végtelenül empatikus, türelmes és melegszívű ki-
rálylányunk. Keve pedig kilenc hónapos, megfontolt és ki-
egyensúlyozott, már most kis bölcs tudós.

Szívesen részt veszünk a különböző eseményeken, ren-
dezvényeken, a jövőben még aktívabb tagjai szeretnénk lenni a 
közösségnek. 

– Isten hozott Benneteket, örülünk, hogy Alcsútdobozra 
költöztetek!

Weizengruberné Keindl Marietta 
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AZ ALCSÚTDOBOZ 
KÖZSÉGI 

SPORTEGYESÜLET 

2023. ÉVI MŰKÖDÉSÉHEZ 
KÉRI ÉS VÁRJA

1 %-OS SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓ 

FELAJÁNLÁSAIKAT A

18487071-1-07 ADÓSZÁMRA

Alcsútoboz Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete 2023. évben is 
fogadhatja a befizetett adó 1%-át.

Egy élet felbecsülhetetlen, mégis
egy apróbb összeg is megmentheti.

Kérjük, támogassa munkánkat
adója 1 %-ával!

Adószámunk: 18268609-1-07

Aki másképp is szeretné az 
egyesületünket támogatni,

megteheti az alábbi
számlaszámon:

DUNA Takarék Bank Zrt.
58600331-11233912-00000000

Szavalóverseny

Petőfi Sándor 200 éve született. Már december utolsó nyugdíjas 
összejövetelén megbeszéltük, hogy versmondással emlékezünk 
e kerek Petőfi évfordulóra. Elővettük, és egymásnak kölcsön-
adtuk a versesköteteket. Az ügyesebbek interneten keresgélték a 
nekik legjobban tetsző Petőfi verseket. Sokan közülünk 50-60 
éve mondtunk utoljára verset közönség előtt. Így érthető, hogy 
mindenki izgalommal készült. Január 23-án tizenegyen vállal-
tuk, hogy elmondjuk vagy felolvassuk a kiválasztott verset, 
anekdotát. Tapssal köszöntöttük a vers végen az előadót, min-
denki ügyes volt. Titkos szavazással az első három helyezettet is 
kiválasztottuk, akik csekély ajándékot is kaptak. Legtöbb sza-
vazatot Dobozi Béláné Erzsike kapta. Közösen elénekeltük 
Petőfi Sándor néhány megzenésített versét. Így felhangzott a Tá-
volból és a Befordultam a konyhába című vers is. A szép délutánt 
a Himnusz eléneklésével zártuk. Így emlékeztünk Kölcsey Fe-
rencre és a Himnusz megírásának 200 évfordulójára. 

Lakatos Lászlóné a nyugdíjas klub tagja

Az Anna Nyugdíjas Klub hírei
2023 évi tervek

Az első januári összejövetelünkön az éves programunkat be-
széltük át. Negyedévente az aktuális névnapjukat ünneplőket kö-
szöntjük. Aktívan részt veszünk a falu rendezvényein. Egynapos 
kirándulást szervezünk múzeum és városnézéssel. Részt veszünk 
a Vál völgy nyugdíjas klubjainak közösségi rendezvényein. Ősz-
szel batyubált rendezünk a sportcsarnokban. Jelenleg 21 állandó 
tagunk van. 34 pártoló tag támogatja a rendezvényeinket. A pár-
toló tagdíj nem változott.

Kérjük, aki ebben az évben is szeretne részt venni közös 
rendezvényeinken, keressen fel bennünket. Várjuk újabb tagok 
és pártoló tagok érdeklődését.

Minden héten hétfőn 14-16 óra között találkozunk Al-
csútdobozon, a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti nyugdíjas klub-
házban. Remélem felkeltettem több nyugdíjaskorú társam ér-
deklődését. 

Békés, boldog új esztendőt kívánnak minden olvasónak  az 
Anna Nyugdíjas Klub tagjai.
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A Háromhárs Óvoda hírei

Ellátogattunk a Háromhárs Óvoda nagycsoportosaival Felcsútra 
korizni. Anita óvónéni közbenjárására február 28-ig, ameddig 
nyitva tartanak, minden héten két napon, kedden és csütörtökön 
délelőtt 10-órától ingyen használhatják az ovisaink a pályát. A 
korcsolyabérlés is ingyen biztosított számukra. Mindezek mel-
lett az önkormányzat biztosította számunkra Alcsúdoboz falu-
buszát Szabó Zoltán vezetésével, így az utazásért sem kell fizet-
nünk.

Én tartottam tőle, hogy egy egész csoporttal – 20 fő – egy-
szerre sok a veszélyes helyzet: esések, baleseti lehetőség. Ilyen 
ideális feltételek mellett azonban ki kellett próbálnunk, hogy 
működik-e. A vártnál sokkal jobban sikerült. A gyerekek nagyon 
örültek és lelkesek voltak. Ketten már tudtak korcsolyázni, a 

többiek közül pedig voltak, akik már kipróbálták a szüleikkel és 
volt némi tapasztalatuk. Akiknek kellett, segítségükre voltak a 
kis kormányos pingvinek, melyeket tolva, bennük kapaszkodva 
körbe lehetett csúszkálni a pályán. Volt, aki ezek után megpróbált 
egyedül elindulni és sikerült neki. Volt, akit a kezénél fogva húz-
tunk, vagy csak fogtuk a kezét és úgy próbálkozott. Sajnos az idő-
járás nem mindig biztosítja a korcsolyázáshoz a feltételeket, de 
amikor csak lehet, megyünk.

Várakozással nézünk a jövőbe, és ha nem is tanul meg 
mindenki korizni, az egyensúlyérzékük akkor is fejlődik, és 
ügyesebbek lesznek.

T.Tóth Gabriella

Ovi-kori a Csúti Csúszodán, a Felcsúti Korcsolyapályán

Szeretjük az ünnepeket az óvodában! Az ünnepek a kisgyerme-
kek és az óvoda életében is nagy jelentőséggel bírnak. A közösen 
átélt élmények kovácsolnak bennünket közösséggé, ahol biz-
tonságban, emelkedett hangulatban örülhetünk az életnek. Jeles 
napjaink között nemcsak a népi hagyományokat és a nemzeti ün-
nepeket tartjuk meg óvodánkban, hanem saját hagyományt is te-
remtettünk, ami a mi sajátos arculatunkhoz, a művészeti nevelés-
hez kapcsolódó jeles nap. Újévi zenés napnak neveztük el ezt a 
napot, amit az idén január 19-én délelőtt tartottunk. Fontosnak 
tartjuk, hogy minél változatosabb, sokszínűbb zenehallgatást 
szervezzünk a gyerekeknek, ahol megismerhetik magyar és más 
népek zenekultúráját, a szimfonikus és a népi zene hangszereit. 
Ezáltal is formálódik zenei ízlésük, személyiségük. Hangokon, 
ritmusokon keresztül ismerik meg az érzelmek világát. Azt 
mondják sokan: ki milyen zenét hallgat, olyan a lelke! Az újévi 
zenés napot mindig alaposan megtervezzük, előkészítjük. Az 
idén olyan komolyzenei koncertet terveztünk, ahol gyerekek mu-
tatják be a hangszereiket az ovisoknak, ezzel is közelebb hozva 
számukra a hangszeres zenetanulást. Sok évre visszatekintő jeles 
napunkon több alkalommal is voltak már vendégeink a József 
Nádor Általános Iskola zenész gyermekei, akik közül többen is a 
mi óvodánkba jártak. Az idén is nagy örömmel hívtuk és még na-
gyobb izgalommal vártuk őket. A pillangó csoportban alakítottuk 
ki a koncerthez a megfelelő környezetet, a családias, nyugodt 
légkört, hogy el tudjanak gyermekeink mélyülni a zene világába.

Keindl Zoltánné, Mariann néni kísérte át vendégeinket az 

Újévi zenés nap az óvodában iskolából, és tanítványait kedves szavakkal be is mutatta, méltat-
va erősségeiket, dicsérve széleskörű tehetségüket. Az első két 
műsorszámot egy ifjú tehetség, Kis-Káldi Borisz adta elő zongo-
rán. Boldogan hallgattuk a kétkezes dallamokat saját zongorán-
kon, amin ritkán szól ilyen komoly zenemű. Gyerekdalokat hal-
lottunk három alsó tagozatos kislány, Török Linett, Barbér Bog-
lárka és Révész Hanna előadásában a fuvola előkészítő hang-
szerén, „fife”-on. Számunkra is különleges hangszert ismerhet-
tünk meg általuk. Szendefi Jázmin gyönyörű fuvoladarabot adott 
elő. Nagynénje, Csányi Marika fuvolázott nekünk itt jó pár évvel 
ezelőtt mindannyiunk örömére, jó volt hallani, hogy Jázmin az ő 
nyomdokaiba lép, tőle örökölte tehetségét. Gulyás András trom-
bita előadásában olyan dalokat hallottunk, amire szinte kedvünk 
támadt táncolni. Makay Lénárd, aki mellesleg dobol, és bevallá-
sa szerint már régen furulyázott, nekünk gyerekekhez közelálló 
dalocskákat adott elő nagyon ügyesen. Márton Klára meglepett 
bennünket hangszerválasztásával, hiszen szaxofonozott, ami 
nem megszokott egy kislánytól. A második számának édesanyja 
legkedvesebb dalát, az A csitári hegyek alatt… kezdetű dalt ját-
szotta el, melyre mindannyian dalra fakadtunk. Baljer Márk pe-
dig népi hegedűn játszott közismert óvodás dalokat, melyeket si-
kerélményként öröm volt felismerni óvodásainknak. Ismétléskor 
vele énekelt az egész óvoda. Kozáry Sebestyén csellón adott elő 
gyönyörű dallamokat, elvarázsolva vele a gyerekeket és a felnőt-
teket egyaránt. Farkas Károly feltette az i-re a pontot, akiről már 
óvodában kiderült tehetsége az éneklésben. Ő hegedült is és zon-
gorázott is, majd csilingelő hangján előadott nekünk egy szép 
népdalt. Köszönjük az iskolás gyerekeknek a nagyszerű elő-
adást! 

Óvári Zsoltné
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HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

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

Óvodai farsangi mulatság
Alcsútdobozon a Sportcsarnokban

2023. február 18-án 9.30-tól

A farsangi mulatság programja
9.30 A brémai muzsikusok – mesejáték

10.00 Az óvodások műsora
10.30 Jelmezes felvonulás, táncház

11.30 Tombolasorsolás, zsákbamacska

A rendezvény alatt büfé várja a vendégeket.

Kérjük a Szülőket, hogy ők is öltözzenek 
jelmezbe, így támogatva gyermekeik 

szórakozását!

Felnőttjegy: 500 FT
Iskolás gyermek: 200 FT
Támogatói jegy: 500 Ft

(aki a rendezvényen nem tud részt venni,
ezzel támogatja az óvodát)

Tombola jegy: 100 Ft
Zsákbamacska: 200 Ft

A teljes bevételt az alcsútdobozi óvodások 
javára fordítjuk!

Állatorvosi ügyelet

     2023. február 04-05.
Dr. Kiss Sándor
06/20/941-1900

2023. február 11-12.
Dr. Halász György

06/20/445-6256

2023. február 18-19.
Dr. Németh Kálmán

06/30/816-1366

2023. február 25-26.
Dr. Cseh Kornél

06/70/217-3745            

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.

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Kis Jánosné szül. Dobozi Terézt
97. születésnapja alkalmából  

Tranker Ferencné szül. Bárányos Ágotát
80. születésnapja alkalmából  

Mindkettőjüknek nagyon jó egészséget és derűs napokat 
kívánunk!


