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hírei, eseményei 

Minden év szeptemberének utolsó pénteke a Magyar Diáksport 
Napja. Ez a kezdeményezés tizenhat éve indult el Magyarorszá-
gon, így iskolánk a munkatervbe felvéve egy témanap keretében 
szervezte meg szeptember 30-án.

Ez a pénteki nap az időjárás szeszélyéből elég borongósan 
indult. Ám hamarosan vidámság töltötte be az aulát, amikor a ne-
velőtestület előadta a Kakas és a pipe mesejátékot. A gyerekek-
nek nagyon tetszett színdarab, tanáraikat hatalmas tapssal jutal-
mazták meg.

A vidám hangulat csak fokozódott a sportcsarnokban, 
ahol egy fergeteges, de igen fárasztó zumba és játékos váltóver-
seny várt a mozogni vágyó diákokra. A 8 fős csapatokban minden 
évfolyam egy-egy tanulóval képviseltette magát. A változatos 
feladatok alaposan próbára tették a versenyzők ügyességét, mint 
például a boszorkányfutás, a krumpliültetés vagy a labdaseprés 
szlalompályán. A nézőtéren helyet foglaló diákok hangosan bíz-
tatták kedvenc csapatukat, versenyzőjüket, míg várták, hogy ők 
is játékba kerülhessenek.

Az igazi meglepetés azonban a verseny végeztével, az is-
kolaudvaron várt ránk, az M1 Autó- és Motorsport Sportegye-
sület két versenyautója és egy motorja! Rövid bemutatkozás és a 
sportág megismerése után tanulóink átvehették a hatalmat a jár-
művek felett és vigyázó tekintetek mellett kipróbálhatták, milyen 
érzés egy igazi versenyautóban, versenymotoron ülni.

A gyorsan tovaszálló délelőtt után a szervezők remélik, 
hogy minden résztvevő jókedvűen, pozitív élményekkel gazda-
godva zárta ezt a rendhagyó tanítási napot. Várjuk jövőre a foly-
tatást!

Jónási Zsolt tanár úr

Különleges sportnap

Idén sem maradhatott el a tanárok mesedarabja a népmese napja 
alkalmából. A kakas és a pipe című népmesére jutott a választá-
sunk, ami megindított minket a színművészet felé, melyhez Li-
bényi Petra tanítónő készített forgatókönyvet. Gyermekközön-
ségünk hatalmas tapssal jutalmazta előadásunkat.     

         
Tanító nénik

Népmese napja – szeptember 30.

Bár az idő nem igazán volt kegyes hozzánk október 1-én, Ke-
indlné Mariann néni és a táncosok mégis izgatottan készültek a 
szüreti felvonulásra. 36 kisdiák táncolt mezőföldi táncot és 20-an 
szilágyságit gyönyörű népviseletben felöltözve. A feldíszített 
traktorokon énekszóval utaztak a leányok és a legények, akik ka-
lapjukat emelték köszönésképpen a falubeliek felé. Mindenhol 
kíváncsian figyelték a táncosainkat és finom harapnivalóval kí-
nálták őket. Idén a zárótánc az iskola udvarán volt. A visszaér-
kező táncosokat nyüzsgő sokadalom fogadta az iskola udvarán. 
Hangulatos zene mellett számtalan érdekes dolgot próbálhattak 
ki kisebbek és nagyobbak. 

Az ősz ajándékai, terményei a játékos tevékenységekhez 
is nagyon jó alapot adtak. Az apró tököket lehetett vezetgetni sep-

Szüreti felvonulás és őszi Nádorfeszt

Október 4-én iskolánk alsó tagozatos gyermekeinek pályaorien-
tációs napot tartottunk, melyre a Bicskei Tűzoltóság munkatár-
sait hívtuk meg. Ők két tűzoltó autóval kivonultak az iskola ud-
varára, majd az aulában tartottak nekünk egy tájékoztatót. Mesél-
tek a tűzoltók munkájáról, felszerelésükről, ruházatukról. El-
mondták, hogy ha valaki tűzoltó szeretne lenni, mit kell tennie. A 
gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták és az előadás végén sok 
kérdést tettek fel a tűzoltók munkájával kapcsolatosan. 

Az előadás után kimentünk az iskola udvarára, ahol a két 
tűzoltó autóba betekinthettünk. Körbejártuk az autókat és bemu-
tatták nekünk a benne található felszerelést. Részletes tájékoz-
tatást kaptunk minden eszközről, mikor, milyen szituációban 
használják. Ezt követően bátran beülhettek a gépjárműbe, amit 
minden kisdiák nagyon várt és élvezett. A végén szirénaszóval 
búcsúztak tőlünk, mi pedig integettünk nekik.

                                                                                                            
Adravecz Tünde tanítónő

Tűzoltók voltak a vendégeink

Iskolánk harmadikosai október 14-én Csákberénybe kirándul-
tak. Verőfényes őszi idő fogadott bennünket a Vértes lábánál ta-
lálható településen. Kirándulásunkat a Varga-hegyen található 8 
állomásos tanösvény bejárásával kezdtük. Utunkon a tanösvény 
zöld színű, ötágú levél jelzése vezetett bennünket. Túránk legma-
gasabb pontján parádés panoráma nyílt a Kőkapu-völgy feletti 
kilátópontról. Visszafelé, a Pénzverő-völgyben hatalmas sziklá-
kat rejtett az erdő. 

Túránk után megtekintettük a Gróf Merán Fülöp Vadásza-
ti és Erdészeti Múzeumot. A múzeum gyűjteményében nagyon 
sok díjazott őz, szarvas, muflon és zerge trófeát láttunk. Legna-
gyobb sikere mégis a Vértes állat-és növényvilágát bemutató ha-
talmas diorámának volt.

A kirándulás során Jónási Zsolt tanár úr volt szakveze-
tőnk, aki felhívta figyelmünket az érdekességekre és elmagya-
rázta a látottakat.

Köszönjük mindenkinek, aki segítségünkre volt abban, 
hogy egy tartalmas és vidám napot tölthettünk el együtt.

         
Ács Katalin tanítónő

Kirándulás Csákberénybe

rűvel és lehetett kosarakban cipelni. A nagyobbakból vidám vagy 
éppen rémisztő arcokat faragtak az ügyeskezűek. Lehetett kuko-
ricát morzsolni, majd a csutkából tornyot építeni, a csuhéból ba-
bát készíteni. Csinos koszorúk készültek vesszőből és nagy sike-
re volt a terménykép készítésnek is. Sokan kóstolták a szőlőből 
frissen préselt mustot, és bárki kipróbálhatta, milyen érzés beülni 
egy traktor kormánya mögé.

A szülői munkaközösség tagjai gondoskodtak arról, hogy 
az udvaron senki ne legyen szomjas vagy éhes. Az időnként meg-
sokasodó fekete fellegek ellenére egy igazán vidám, hangulatos 
délutánt tölthettek el iskolánk tanulói és minden kedves érdek-
lődő.   

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

Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy 
valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által 
hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és 
engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan 
menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, 
amelyet az Úr hirdetett először. (Zsid 2, 1-3)

Szeretett Testvéreim! Mi a sodródás és a vezetés/követés közötti 
különbség? A semmittevés. Gondoljunk csak bele! A sodródást 
kívülről okozza valami, vagy valaki, és csak úgy visz. Elkap a 
lendület, elkap a hév, szoktuk mondani. A vezetés is hasonló. Va-
laki felmutatja az irányt, és elől halad. De a vezetéshez tartozik a 
követés. Ez mindenképp egy tudatos dolog. Eldöntöttem, hogy 
követem, követek Valakit. A sodródás sokkal inkább ösztönsze-
rű. Ösztönszerűen rossz akár. A követés tudatos, és ebből a szem-
pontból bölcs. Egyszer, egy lelki beszélgetést folytattam valaki-
vel, aki megkeresett problémáival. Tanácsot kért magánéleti és 
munkahelyi téren is. Olyan dolgok voltak, amelyeket nem lehe-
tett kikerülni, határozott döntéseket igényelt. Nem szoktam, de a 
helyzet súlyossága miatt konkrét tanácsokat adtam. Kész recep-
tet. Majd a reakció több órás panasz és nyafogás után az volt, 
amikor már választás elé állítottam az illető személyt: „...áh nem. 
Nem is olyan rossz ez, majd megszokom. Na mindegy, majd lesz 
valahogy!” Eltelt 5 év, találkoztam az illető személlyel, és még 
mindig ugyanazok a problémái. Egy dolog változott: ő már sok-
kal viharvertebb, eléggé megtépázott személy lett, sőt rendkívül 
megkeseredett. Ő papíron keresztyén. Nem vicces ez? 

Nagyon fontos, hogy a keresztyénség is csak tudatos. 
Nem lehet benne sodródni, nem lehet benne ösztönszerűen élni. 
Amikor azt állítom magamról, hogy keresztyén vagyok, akkor az 
valami egészen más, teljesen újnak a megkezdése. A keresztyén 
ember ezt az egészen újat kezdi meg: Jézus Krisztust kezdi meg. 
Az új világosságot. Gondoljunk bele! Kétezer évvel ezelőtt, ami-
kor valaki azt mondta magára, hogy keresztyén, akkor azt mond-
ta, hogy én „christianos” vagyok, az én Uram pedig Christos. 
Most pedig mondjuk ki mi is: az én Uram Krisztus, én pedig 
krisztusi vagyok. Nevére vett engem az én Uram. Hogyan férne 
bele ebbe bármi, ami nem biblikus, ami nem keresztyén, azaz 
nem krisztusi? Az elmúlt alkalommal említettem, hogy a keresz-
tyénség nem automatikus. Most hadd mondjam azt, hogy a ke-
resztyénség nem ösztönszerű. Neked kell tenned érte! A sodródás 
ösztönszerű, és félelmetes. A „majd lesz valahogy” c. mondatok 
ide-odacsapongást jelentenek a széles út egyik szélétől a másik-
ba. De csak egyetlen út vezet az üdvösségre. Fölösleges másikat 
keresni. A keskeny útra pedig rátérni csak a szoros kapun keresz-
tül lehet. Mert ott le kell rakni mindent, ami megkötöz. Minden 
bűnt. Semmit sem lehet átmenteni, mert akkor te nem férsz át. 

Képzeljük el, hogy a legelső dolog, amit meg kell érteni, 
hogy miben voltunk, mibe születtünk. Ahhoz, hogy keresztyének 
legyünk, meg kell látnunk, meg kellett már látnunk, hogy aho-
gyan megszületik valaki, kárhozatra születik. Az eredendő bűn 
ezt jelenti. Az első szüleink, Ádám és Éva tudatosan rombolták le 
a kapcsolatukat Istennel és a mennyek országával. Innentől kezd-
ve kikerült az emberiség az Isten uralma alól. Pont, felkiáltójel. 
Innentől kezdve nem legitim felkiáltás az fájdalmaink közepette: 
hol van az Isten? Ő jó helyen van, csak mi nem vagyunk jó he-
lyen. Innentől kezdve nem lehet bízni abban, hogy én élem az 
ösztönszerű bűnös életem, de majd a „jóisten” megsegít. Nem 
fog. Nem létezik ez a „jóisten”. Az ember kreálta, alkotta meg 
ezt a fogalmat. Ez a jóisten a semmittevésnek a bálványistene 

lett. A sodródás bálványa. Amikor úgy akar valaki keresztyén 
lenni, hogy nem akar tenni semmit. Majd lesz valahogy, a jóisten 
megsegít. A Zsidókhoz írt levél első fejezete leírja, hogy csak Jé-
zus Krisztus által szól hozzánk az Atya. Csak az igéje által. En-
nélfogva, ha nem olvasom a bibliát, és nem hallgatom az igehir-
detéseket a templomban, semmit sem fogok tudni valóságosan 
Istenről. Csak a képzeletemről, a saját gondolataimról esetleg, de 
az én fejemben szült véleményem még nem fog örök életet adni 
se nekem, se másoknak. Ez csak sodródás. 

Amikor az ember a világra születik, fontos tudni, sze-
münk előtt tartani, hogy egy elítélt világra születik. Tehát mint 
amikor egy acélbilincs van a nyakán. És megszületett ezzel a bi-
linccsel, és el kezd vétkezni. Sorra követi el automatikusan a bű-
nöket. Hazudott az anyjának, felkerül egy láncszem a bilincsre. 
Csúnyán beszélt, még egy láncszem. Rosszat gondolt bárkiről, 
míg várta a déli buszt. Még egy láncszem. Nem imádkoztam egy 
napon, mintha Isten nem is lenne, még egy láncszem. Cselekedeti 
és gondolati bűnök egyaránt megterhelő láncszemek. Nem tu-
dunk tőlük megszabadulni. És ez a lánc a pokolba nyúlik le, oda 
fog lerántani. És ez annyira reménytelen, annyira tehetetlenné 
tesz. Közben ez az ember jól érzi magát, mert van pénze, van au-
tója, ezzel a lánccal elmegy évente kétszer nyaralni, és nem érzi 
át, hogy jó-jó, de mi lesz majd ezután? Mert mindent itt fog 
hagyni. Nem tudja a pénzét, a házát magával vinni. Egy dolog 
van, ami az övé: a lánca. Ami egy földi élet alatt megtelik tízezer 
kilométernyi bűnök láncszemeivel. A Zsidókhoz írt levél leírja 
azt is, hogy még az angyalok sem olyan hatalmasak, hogy leve-
gyék ezeket a láncokat. Sőt a Jelenések könyvében azért sír min-
denki, mert még az Isten se, az Atya Isten se tudja levenni, mert 
csak egyetlen egy személy képes kinyitni a könyvet: A Megváltó. 
A Szabadító, a Messiás: Jézus Krisztus. És addig vonszolod ma-
gaddal ezt a láncot, mígnem a kereszt tövében esel össze. Ekkor 
felnézel arra, aki a fán függ – mondja a Szentírás, és a láncaid 
leoldódnak, mert Jézus Krisztus az Ő életével fizette ki. Egy is-
teni élet halt meg az emberi életért. Nem lehet sodródni, nem 
ösztönszerű a keresztyénség. A keresztyénség tudatos, és még 
valami: A keresztyénség naponkénti harc. 

Előfordulhat, hogy valaki évek óta keresztyén, és mégis 
sodródik az életében? Fel kell tenni a kérdést: Miért kaptam a 
krisztusi nevet? Valaki egyszer azt mondta: Azért mert Jézus 
megváltott. Ez igaz, de csak félig. Ugyanis Jézus az egész világ 
bűnéért meghalt, mégsem keresztyén az egész világ. Akkor ki a 
keresztyén? Aki hiszi, hogy Jézus létezett? Nem. Aki hiszi, hogy 
Jézus ma is létezik? Nem! Keresztyén az, aki követi Jézust. Ke-
resztyén az, akinek Jézus nem a jóistenkéje, hanem az Ura. Ke-
resztyén az, aki élő kapcsolatot ápol vele. Nem időt szakít rá he-
tente, havonta, hanem a keresztyén ember számára Krisztus nem 
egy, hanem a legfontosabb személy az életében. Tőle van élete. Ő 
vette le a láncot. Keresztyén ember elkezdi tudatosan az újat. A 
mennybéli élet megtanulását. Ez csak az Isten igéje által megy. 
Csak a Biblia és csak az istentiszteletek együttese által. A magá-
nyos és a közösségi igealkalmakon keresztül. Sőt, itt a lényeg 
nem az igehallgatáson és igeolvasáson van csupán. Itt nem ér vé-
get. Megcselekedni kell az igét. Erről beszél a mai felolvasott ige 
is: A Zsidókhoz írt levél olvasóit és hallgatóit arra figyelmezteti 
Isten, hogy mindenkit fenyeget ez a veszély, hogyha elhagyja Is-
ten igéjét, ha nem figyel arra, ha nem az az életének a központja, 
akkor nagyon könnyen elsodródhat, s nagy bajba kerülhet. Ezért 
tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamikép-
pen el ne sodródjunk. A hallottakra, a vasárnapon hallottakra a 
hétköznapokon kell odafigyelnünk, hogy a hétköznapok ne so-
dorjanak el. Hallod? Jöjj! Éled? Élj!

Lendvai Sándor református lelkipásztor

El ne sodródjunk!
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Egy korábbi elmélkedés során már szó esett arról, hogy az Úris-
ten az Ószövetségben számos tanújelét adta, hogy az ember párt-
ján áll, és bűnei ellenére újra és újra „irgalmasan eléje siet”. A 
szóban forgó gondolatot akkor Gedeon történetén keresztül fej-
tettük ki, akit a héber szöveg tanúsága szerint az Úr „felöltöz”, 
vagyis Gedeon által Ő maga vezeti a harcost a küzdelemben. Te-
hát a képes beszéd arra utal, hogy maga az Úristen cselekszik, 
amikor Gedeont a csatában győzelemre vezeti. 

Az Újszövetségi, tehát a hozzánk közelebb álló gondol-
kodásmód szerint maga a fegyverekkel vívott csata is allegorikus 
képpé válik, mivel Istent nem arra tartogatjuk, hogy az ellenség-
gel vívott háborúinkban a segítségével győzelmet arassunk. Mi 
keresztények meggyőződtünk arról, hogy az egész életnek, mint 
folytonos küzdelemnek az útján az Úristen mellettünk jár, és ve-
zet minket: Ha kell, felvesz, mint pásztor az elkódorgott, tájéko-
zódásra magától képtelen bárányt – vagy magára ölt, mint egy 
ruhát. (vö. Bir 6, 34)

Jézus Krisztus – aki gyakorlatilag maga az Új Szövetség – 
azonosítja magát a gyengékkel, a szükséget szenvedőkkel és a 
betegekkel, amikor így szól: „Bizony mondom nektek, amit e 
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 
25, 40), majd érvként felsorolja azokat a cselekedeteket, ame-
lyeket az ember a felebarátjával irgalmasan megtesz – vagy nem 
tesz meg. Ennek függvényében határozza meg, hogy ki-ki mi-
lyen kapcsolatban áll Vele Magával. 

Magára ölt az Úr II.
Ennek a gondolatnak a keresztény továbbélése a több száz évvel 
későbbi Szent Márton legenda, amikor a kereszténnyé lett Már-
ton, a római hadsereg katonája irgalommal fordul az utcán resz-
kető koldus felé, és Jézus Krisztus tanítása szerint betakarja őt a 
ruhájával (legalábbis annak felével, mert a másik fele nem az 
övé, hanem a Római hadsereg tulajdona). A történet megemlíti, 
hogy ekkor a koldus képében maga Jézus Krisztus tekintett rá 
vissza. Hiszen amit egy szegény nincstelennel tett, azt Jézus 
Krisztus magára vette, épp úgy, mint minden más esendősé-
günket. 

Ha tehát annyira nem áll közel hozzánk az Ószövetség vi-
lága, nyugodtan hagyatkozzunk Jézus Krisztusra, hiszen ő „nem 
megszüntetni jött (a törvényt), hanem teljessé tenni.” (Mt 5, 17)

Ha tehát kapcsolódni szeretnénk Jézus Krisztushoz, 
akkor ne csak áhítozzunk ezután, hanem kapcsolódjunk: mégpe-
dig embertársaink javára végzett szolgálataink által, a mindenki 
felé tőlünk telhetően irgalmas cselekedetek gyakorlása által. Azt, 
hogy ezt konkréten milyen formában tegyük, a mindennapok ta-
lálkozásai és történései során képesek vagyunk észrevenni, és jól 
tesszük, ha észrevesszük. Mert ha az éhezőknek ételt adtunk, a 
szomorúakat vigasztaltuk, a szenvedéseket és az elakadásokat 
bármilyen formában oldottuk, akkor magának Jézusnak az ígére-
te szerint bizalommal számíthatunk az irgalmas Istenre, aki jutal-
mul „túlcsorduló mértékkel mér ölünkbe” már itt a földi életben, 
és reményünk szerint egykor az Örök Hazában is.

Jäger Tamás hitoktató

Ahogy megy előre az életünk, egyre in-
kább tudjuk, hogy nem a külsőségek, ha-
nem a belső tulajdonságok a mérvadóak. 
Soha ne szégyelljük az arcunk ráncait, hi-
szen a ránc az a hely, ahol a mosoly lako-
zik. Nem számítanak a redők, ha nevet a 
szemünk, és mosolyra nyílik a szánk.

Az időskor egy nagyon fontos élet-
szakasz. Ajándék annak, aki felismeri és 

IDŐSEK NAPJA ALCSÚTDOBOZON
Részletek a 2022.10.08-i ünnepségen elhangzott köszöntőből

meg tudja élni a lényegét. Ez a lényeg pe-
dig az, hogy csak azzal foglalkozzunk, 
ami számít, és ami igazán értékes. A lát-

szat egyáltalán nem érdekes! A fontos a 
szeretni-tudás, az adni-tudás. A türelem, a 
megértés, a nyugalom. A HIT, csupa 
nagybetűvel. 

Pál apostol azt írja: a nap ne men-
jen le a ti haragotokkal. A félretett, az ösz-
szegyűjtött harag felgyülemlik, és gyűlö-
let lesz belőle, s azt öli, aki gyűlöl. Pál ta-
nít bennünket arra is, hogy a legnagyobb 
hatalom, a létezés egyetlen szóba sűrített 
lényege a SZERETET. 

Mindannyiuknak azt kívánom, ne 
járjon el Önök felett az idő! Ha telik is, ha 
múlik is, legyenek céljaik, és az erőt be-
osztva maradjanak minél tovább aktívak!

Tóth Erika 
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Különleges sportnap

Szüreti néptánc
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A Fejér Megyei Honismereti Egyesület felkérésére helytörténeti 
körünk érdekes előadást tartott Székesfehérváron Szakáll Béláné 
jóvoltából. Témája: József nádor és munkássága, az alcsúti 
kastély és híres vendégei a reformkorban. Címe: Gondol-ta 
volna?

Az említett téma az alcsútdobozi embereket is 
érdekelheti, sőt a gyermeke-ket is, mivel az iskola a nádor nevét 
viseli. Ezért a Székesfehérváron nagy sikert ara-tott előadást 
november 7-én 18 órakor a könyvtárban megismételjük. Várunk 
sze-retettel minden érdeklődőt.

Szili Árpádné

Hová menjünk kirándulni? – fogalmazó-
dott meg a kérdés a közelmúltban az egyik 
helytörténeti összejövetelen. Sokan vol-
tunk aznap este, és jött javaslat bőven. A 
választás a Városligetben újonnan meg-
nyitott Néprajzi Múzeumra esett.

Mai divatos kifejezéssel élve 
utunk csapatépítő tréningnek is nevezhe-
tő. Drukkoltunk, hogy szeptember 28-án 
ne essen az eső, ugyanis tömegközleke-
déssel terveztük az eljutást a helyszínre. 
Szerencsénk volt. A Hősök teréről már lát-
szott a múzeum monumentális épülete. 

Úticélunk egyike Európa legfon-
tosabb szakmúzeumainak. Új épület, a vi-
lág egyik legkorszerűbb etnográfiai intéz-
ménye. A múzeum első 150 évét meghatá-
rozta a megfelelő épületért való küzde-
lem. Tervezéséért 15 magyar és külföldi 
építésziroda versengett. A nyertes tervező 
Ferencz Marcell lett, aki mert nagyot ál-
modni. 2018-ban még csak a tervek voltak 
meg, de már Londonban a világ legjobb 
középületének választották. A két domb-
oldalt szimbolizáló épület különlegessége 
a közel félmillió pixelből kialakított hom-
lokzatdíszítés. A másik pedig a 7000 
négyzetmétert is meghaladó tetőkert ki-
alakítása, amelyet természetesen mi is be-

jártunk. A tető legmagasabb pontjáról 
káprázatos kilátás nyílt a fővárosra és a 
budai hegyekre. A múzeum építéséből 
adódó sajátossága az íves lépcső, amely 
az épület teljes hosszában juttatja el a ven-
dégeket a kiállító terekbe. Az előre meg-
hirdetett időpontban csatlakoztunk a tár-
latvezetéshez. A fent említett lépcsőház 
mellett látható a 4000 darabból álló kerá-
mia gyűjtemény a világ minden részéből.

Igen érdekes történeteket, techni-
kákat tudhattunk meg a 2,5 órás tárlatve-
zetés alatt. Mindig volt köztünk, aki kér-
dezett, további részletek után érdeklődött. 
A korongon készült csákvári kancsó mel-
lett megfért a hurkákból összeállított in-
dián tál, de megnézhettük a habán tálakat, 
a török kancsókat és a kínai vázákat is. Sőt 
még kerámia csibeitatót is láttuk, amely 
mindannyiunk számára ismerős volt, hi-
szen nem régen még a mindennapjaink ré-
sze volt.

Az egzotikus kultúrák és a magyar 
paraszti világ emlékei együtt jelentek 
meg. Az elefántcsontból készült afrikai 
tárgyak, a kalotaszegi párta, a papagáj tol-
lakból készült indián fejdísz az Amazonas 
vidékéről, japán szamuráj kard, magyar 
cifraszűr, ezüstből készült sárközi láncos 
húszas és az Amur vidéki halbőr ruha, 
hogy csak néhány tárgyat említsek.  

A múzeum földszintjén még meg-
néztük az 55 négyzetméteres Budapest 
makettet is, amely kb. hatezer épületből 
áll. Mire végig látogattuk a múzeum kiál-
lító tereit, egyöntetűen megállapítottuk, 
hogy elfáradtunk, de megérte a fáradsá-
got. A nap végére megbizonyosodhattunk 
arról, hogy míg épült a Liget projekt, a fő-
városi szellemi hajléktalanok építkezéssel 
kapcsolatos vádjai igaztalanok voltak, és 
az elkészült beruházás igazi ékköve lett a 
városnak. Jó szívvel ajánljuk minden ér-
deklődőnek a múzeum felkeresését!

Mint mindig, evés közben jön meg 
az étvágy, így rögtön el is soroltuk, hogy 
milyen helyeket kellene még meglátogat-
ni, hiszen sok újra felépített épületet adtak 
már át a Budai várban, de a Liget Bu-
dapest Projekt keretében is.

Fekete Imréné

Kirándulás a Helytörténeti Körrel
a Magyar Néprajzi Múzeumba

ALCSÚTDOBOZI HÍREK
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MEGHÍVÓ

Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
2022. november 25-én pénteken 16.30 órakor  

az alcsútdobozi sportcsarnok galériára, a 

HOBBI GYŰJTEMÉNYEK KIÁLLÍTÁSA 
megnyitójára.

K É R É S

A hobbi kiállítás összeállításához kérjük,
és a +36 70 450 8738 számon várjuk azoknak a

felnőtteknek és gyerekeknek a jelentkezését,
akik november 25-én szívesen bemutatnák gyűjteményüket, 

vagy hobbi tevékenységüket a falu lakosságának.

Köszönettel: Önkormányzat
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Települési önkormányzatunk képviselő-testülete október 19-én 
tartott ülést, amelyen Alcsútdoboz településrendezési eszköze-
inek részleges módosítása egyszerűsített eljárásban tárgyban 
születtek döntések. 

Közel egy évvel ezelőtt, a 96/2021.(XII.6.) önkormány-
zati határozattal döntöttünk arról, hogy egyszerűsített eljárással a 
településrendezési terv részmódosítását kezdeményezzük, 5 te-
rületet érintően. Ennek érdekében településrendező tervező cé-
get bíztunk meg, amely lefolytatja a törvényi szabályozás szerint 
szükséges eljárásokat, összegzi a véleményezési folyamatok so-
rán beérkező észrevételeket és a megyei főépítész elé terjeszti a 
végső módosítási javaslatot. Így az elmúlt hónapokban több kö-
rös partnerségi, illetve véleményezési (szakhatósági) folyamat 
zajlott. Ennek a végére érve a fenti képviselő-testületi ülésünkön 
döntöttünk a beérkezett észrevételekről, és az egyszerűsített eljá-
rás véleményezési szakaszának lezárásól határoztunk. A követ-
kező lépésként 2022.10.20-án a Végső Véleményezési Dokumen-
tációt hivatali kapun eljuttattuk Fejér megye Főépítészéhez, vég-
ső szakmai véleményezésre. Amennyiben a Főépítész ezt az ész-
revételek alapján módosított dokumentációt elfogadja, az anya-
got ismét testület elé kell vinni, annak érdekében, hogy önkor-
mányzati rendeletet alkossunk belőle.

Egyéb fontos történések, intézkedések

Az október 8-án megtartott Idősek Napja ünnepségünk kere-
tében kiállítást tartottunk az alcsútdobozi konyhakertek termé-
seiből. Szép színfoltja volt a programnak a gusztusos zöldségek, 
gyümölcsök, virágok, befőttek látványa, amelyekért köszönetet 
mondunk: Bíróné Krisztián Katalinnak, Boross Józsefnek, Dara-
bos Gábornénak, Dr. Gulyás Lászlónak, Dr. Hargitai László-
nénak, Szili Árpádnénak.

Ugyanezen az eseményen került sor a Legfinomabb al-
csútdobozi lekvárok versenyére. A résztvevők szavazatai alapján 
az alábbi helyezés született: 1. Szili Árpádné (málna, josta), 2. 
Ádám Dezsőné (sárgabarack), 3. Megosztott helyezés: Bíróné 
Krisztián Katalin (mangó-sárgabarack) és Csányi Imréné (sava-
nyú szilva).

A nyerteseket ajándékutalvánnyal jutalmaztuk.

Önkormányzati hírek

Testületi ülés Október 12-én Tessely Zoltán Országgyűlési Képviselő Úr foga-
dott bicskei irodájában. Az előttünk álló fejlesztések témában 
tartott megbeszélésen Dr. Sisa András jegyzővel együtt vettünk 
részt.

Október 13-án Jankus Balázs építész tervezővel tartot-
tunk egyeztetést az óvoda telkén tervezett tornaszoba könnyű-
szerkezetes formában történő megépítéséhez szükséges átterve-
zésről.

Szintén október 13-án tartotta a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány a Megyeházán azt az 
ünnepséget, amelyen az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány 
képviseletében 880 kg lisztről adományozó levelet vehettem át. 
A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program keretében 
összegyűjtött búzából készített lisztet magyarországi és határon 
túli közszolgálatot vállaló civil szervezetek kapják azzal a céllal, 
hogy nagycsaládos, rászoruló kisnyugdíjas kedvezményezettek-
nek juttassák tovább.

A Magyar Falu Program keretében támogatott MFP-
SZLOSZL/2022 pályázatunkkal elnyert 20 999 143 Ft. összegű 
támogatásból került sor az alcsútdobozi Egészségügyi Központ 
tetőterében a második szolgálati lakás kialakítására. Az építkezés 
2. ütemének műszaki átadás-átvétele 2022. szeptember 30-án 
megtörtént, jelenleg a lakhatási engedélyeztetés folyamata zaj-
lik. A 2. ütemben 1 szoba, 1 nappali-konyha, fürdőszoba, közle-
kedő helyiségekből álló tetőtéri lakás épült meg.

Tóth Erika polgármester
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AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 
Hívható: 16 és 08 óra között,

hétvégén egész nap.
A mentő hívószám: 104

November második szerdáján, 9-én az elmúlt harminc évben, no-
vember hónapban elhunytakért lesz bemutatva a szentmise, mely 
este fél hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus templomban.

Hívjuk a rokonokat, ismerősöket, imádkozzunk együtt el-
hunyt szeretteikért.

1992. 11. 13. Torma Lajosné szül. Szente Sarolta
1992. 11. 14. Fodor János
1992. 11. 15. Révai Zoltán József
1992. 11. 25. Csiszér Elemér
1993. 11. 17. Tóvízí Ferenc
1996. 11. 01. ifj. Palángi Géza
1997. 11. 26 Józsa Klára
1999. 11. 24. Schneider József
2002. 11. 30. Dr. Halász Ferenc
2007. 11. 04. Balázs Gyula Miklós
2008.11. 24. Laczkó Rozália
2010. 11. 26. Szíjártó István
2010. 11. 30. Fodor János
2011. 11. 23. Dobai János
2012. 11. 09. Németh Miklós
2013. 11. 29. Molnár Julianna
2014. 11. 03. Szabó László
2016. 11. 28. Révai Józsefné szül. Nyúl Mária

Az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében!

Alcsútdobozi Egyházközség

Tisztelt alcsútdobozi lakosok!

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Komáromi Nándorné szül. Vojna Saroltát
97. születésnapja alkalmából  

Parti Istvánt
92. születésnapja alkalmából  

Fodor Jánosné szül. Burián Terézt
87. születésnapja alkalmából  

Kasza Bálintné szül. Földes Lujzát
82. születésnapja alkalmából

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

Az 1980-as években sorra alakultak ha-
zánkban a nyugdíjas klubok. Ezek a kö-
zösségek az idős emberek számára lehe-
tővé tették azt, hogy együtt töltsék a sza-
badidejük egy részét, és olyan tevékeny-
ségek szervezésére fogjanak össze, mint 
például kirándulások, szíházlátogatások, 
egymás jeles alkalmainak közös megün-
neplése.

Az alcsútdobozi nyugdíjas klub 
1982. április havában alakult meg, Tima 
Jánosné vezetésével. A későbbiekben őt 
Verbászi Józsefné, majd Parti István és 
Szentgyörgyi Gáborné követte a klub 
élén. A kilencvenes évek közepétől ismét 
Timáné Zsuzsa vállalta a klubvezetést, 
majd Gondos Lászlóné lett a csoport ve-
zetője. A 2010-es években Horváth László 
és Gulyás István szervezték a klubéletet, 
az utóbbi években pedig én magam, Mik-
lós Dénesné lettem a klub vezetője. A 
mindenkori vezetők sikeres tevékenysé-
gét igazolja, hogy a 40 év alatt folyamatos 
volt a munka, azaz a civil közösség össze-

tartása, a heti rendszerességű összejöve-
telek megtartása, a klubélet tartalommal 
és programokkal való megtöltése.

Szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, amiért saját otthonnal rendelke-
zünk Szőke Andrásné Friedrich Anna jó-
voltából, aki a kilencvenes évek legelején 
az önkormányzatra hagyta a házát és an-
nak berendezését azzal, hogy az idősek ja-
vára hasznosítsák. Az önkormányzat 
Nyugdíjasok Klubházává nevezte ki az 
ingatlant, amelyen az elmúlt évtizedek-
ben több alkalommal végeztek felújítást. 
Az Anna Nyugdíjas Klub nevet a kilenc-
venes évek közepén vették fel a tagok, az 
adományozó iránti hálából.

A mára már magunk mögött ha-
gyott COVID-os időszak alatt sem „zárt 
be” a klub, hiszen a személyes találko-
zásokat igyekeztünk telefonos kapcsolat-
tartással pótolni, a legfontosabb dolgokat 
ezen az úton tudtuk megosztani egymás-
sal. Az utóbbi hónapokban ismét rendsze-
resek a heti alkalmaink, így együtt készü-

ltünk fel megalakulásunk 40. évfordulós 
ünnepségére.

Elmondhatjuk, hogy az eltelt idő-
szakban a nyugdíjas klub tagjaival és pár-
toló tagjainkkal együtt bejártuk Magyar-
ország legszebb tájait, kirándulásokat tet-
tünk történelmi emlékhelyeinkre. A sok 
szép, közös program során emlékezetes 
percekben, maradandó élményekben volt 
részünk. Szerencsére a klubunkat megala-
pítók közül egy fő még itt lehet közöttünk, 
így Kolumbán Józsefné Lidike alapító ta-
got nagy-nagy szeretettel köszöntjük, és 
további jó egészséget kívánunk neki!

Ezúton is szeretném megköszönni 
mindenkinek az együttműködéséét és tá-
mogatását, akik a 40 év alatt segítettek 
bennünket, munkával, adománnyal, jó 
szóval. Biztos vagyok benne, hogy a 
nyugdíjas klubnak van és lesz is jövője, 
amely a mindenkori időseknek társaságot, 
támaszt és feltöltődési lehetőséget kínál.

Miklós Dénesné klubvezető

Megalakulásának 40. évfordulóját ünnepelte az 
Anna Nyugdíjas Klub
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A Háromhárs Óvoda hírei

Megint itt az október, ami nekünk itt a Háromhárs Óvodában egy 
fontos jeles nappal, a Klotild-napi megemlékezéssel kezdődik. 
    Óvodánkat Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg fe-
lesége, Szász-Coburg-Koháry Klotild főhercegné alapította, és 
1882. október 2-án adta át az alcsúti gyerekeknek. Minden év-
ben, így az idén is tartottunk a gyerekekkel egy rövid megem-
lékezést. Klotild Főhercegné fényképe sok-sok éve díszíti óvo-
dánk előterét. A kép alatt virággal és gyertyával díszített asztal-
kán egy apáca-baba is a múltra emlékeztet bennünket, arra az 
időre, amikor még a Páli Szent Vincéről elnevezett Szatmári Ir-
galmas Nővérek vigyáztak az alcsúti óvodásokra, nevelték, ok-
tatták őket. A 140 éves intézmény falai között ma is az óvodás 
gyermekek a legfontosabbak, értük dolgozunk, fejlesztjük, ne-
veljük és tanítjuk őket. 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jö-
vőn” Az idézet Széchenyi Istvántól származik, és szavai irány-
mutatást jelentenek számunkra. Igyekszünk minél többet felku-
tatni az elmúlt 140 évből. Történeteket olvasunk, hallgatunk a ré-
gi időkről, régi dolgozókról, ebben az óvodában nevelődött gyer-
mekekről, óvodai eseményekről. Fényképeket is gyűjtünk, gyűj-
töttünk, és boldogan nézegetjük őket, felismerve gyermekkori is-
merősöket a képeken.

Szeretnénk az idén kicsit nagyobb ünnepet tartani, hiszen 
mondhatjuk, hogy szép kort értünk meg. November 12-én, szom-
baton 10 órától tartjuk meg az óvoda 140 éves születésnapi ün-
nepségét az óvodában. A programon a köszönő és köszöntő be-
szédek után gyermekműsorral ünnepelünk, majd fotókiállítással 
emlékezünk az elmúlt évekről.

Szeretettel várjuk meghívott vendégeinket, a kedves szü-
lőket és óvodás gyerekeinket születésnapi rendezvényünkre!

Óvári Zsoltné

140 éves az Alcsúti óvoda
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A Magyar Falu Program 2021. évi Falusi Civil Alap keretében a 
FATEV Polgári Egyesület Játszótéri eszközök beszerzése cím-
mel nyújtott be pályázatot, és nyert el 999 962 Ft. támogatást. Eb-
ből az összegből az elmúlt hetekben a Dobozon lévő játszótér fej-
lesztése történt meg, kétüléses hinta, mászóka és kétfigurás rugós 
játék telepítésével.

A FATEV POLGÁRI EGYESÜLET
MAGYAR FALU PROGRAMBAN
MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTJEI

A FATEV Polgári Egyesület 2022. évben is pályázott a Magyar 
Falu Program Falusi Civil Alapjához, szintén játszótéri eszköz 
beszerzése céllal. Az Egyesület a pályázat kedvező elbírálásának 
köszönhetően 1 149 445 Ft támogatásban részesült. Az összegből 
a József Nádor Iskola sportudvarában a közelmúltban került te-
lepítésre egy homok ütéscsillapítóval kialakított madárfészek-
hinta.

A FATEV Egyesület tevékenysége településfejlesztési, kulturá-
lis és közösségépítési tevékenységekre terjed ki. Jelen projek-
tekkel is a társas kapcsolatok kialakításához és erősítéséhez, a fa-
luközösség további építéséhez kíván a 21 éve megalakult helyi 
civil szervezet hozzájárulni.

Tóth Erika
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