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Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei
történeti kör szervezésében. A többi résztvevő is apró ajándékkal, édességgel, és
egy kellemes élménnyel lett gazdagabb.
Köszönet ezért az Alcsútdobozi Helytörténeti Körnek.
Négy napon át ünnepeltük az
1848/49-es eseményeket

A budapesti Bábszínházban voltunk
Rendkívüli magyar óra keretében az iskolánk alsó tagozatos tanulói 2015. március
11-én megtekintették a Fehérlófia című
előadást a Bábszínház nagyszínpadán.
Egy ismert ősi, magyar népmese feldolgozását láthattuk. A csodás elemekkel átszőtt történetben, szinte szuperhősként
emelkedett ki a főszereplő, különleges képességgel rendelkezve az igazságot védelmezte. Végig izgulhattuk küzdelmes
útját, és együtt örülhettünk hősünk jól
megérdemelt jutalmának. Élő emberek,
óriás bábok, élő zene, fény és árnyjátékok
tették különlegessé ezt az előadást.
Útban hazafelé megcsodálhattuk
Fekete Ildikó Magyar Kézműves Remekdíjas tojásfestő és népi iparművész kiállítását a Duna Palotában. Mindenkit lenyűgözött a sok míves hímes tojás.
Élményekkel gazdagodva tértünk
vissza iskolánkba. A rendezvényünk támogatója volt a Tóth Erika polgármester
asszony, aki a buszt biztosította, és a Szülői Munkaközösség, aki a színházjegy
költségéhez járult hozzá.
Béndek Lászlóné
alsós munkaközösség vezető
Névadónkra emlékeztünk
Minden év március 9-én megünnepli iskolánk József nádor születésnapját. Ebben a tanévben a helytörténeti kör 3 lelkes
tagjával, Szakáll Béláné Ili nénivel, Gulyás Lászlóné Marikával, és Szili Árpádné
Zsuzsával közösen ünnepeltünk. Felsora-
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koztak iskolánk diákjai az emléktábla
előtt, ahol Béndek László igazgatóhelyettes méltatta József nádor munkásságát. Budai Imola és Bárányos Bence a diákönkormányzat két vezetőségi tagja koszorút helyezett el az emléktáblán, majd
mindenki felvonult az aulába és táncterembe, ahol 8 csapat részvételével vetélkedő vette kezdetét. A diákoknak 3 fordulóból álló feladatsort már korábban meg
kellett oldaniuk, ez alapján már kialakult
egy sorrend, mely a vetélkedő végére lett
végleges. Amíg a csapatok a feladatok
megoldásával voltak elfoglalva, addig a
szurkolócsapatok is kaptak feladatokat.
Találós kérdéseket, szórejtvényeket és
szólásokat, közmondásokat kellett megfejteniük. A szurkolócsapatok biztató versikét is írtak a kedvenc csapataiknak. A
győztes csapat a 8. osztályos lányok csapata lett: Budai Imola, Utasi Lili, Cseszár
Alexandra és Orbán Eszter összeállításában. Az első három helyezett értékes ajándékokat kapott és a tavasz folyamán egész
napos kiránduláson vehetnek részt a hely-

Március 12-én kezdődött az ünnepségsorozat azzal, hogy ellátogattak iskolánkba
a szári hagyományőrző csoport lovas huszárai. Előadást tartottak a magyar huszárok öltözékéről, fegyverzetükről. Bemutatták a lovakat és beszéltek a jelentőségükről a csatározás során, s előkerültek a
lószerszámok is. Az alsósoknak röviden, a
felsősöknek bővebben beszéltek a huszárság történetéről, majd a gyerekek kérdéseket tehettek fel. A felső tagozatosok megnézhették, hogy miként lőttek pisztolyból,
és rövid bemutatót is láthattak a szablyavívásból. Igazán élmény teli pillanatok
voltak. Március 13-án reggel 8 órakor az
iskola valamennyi tanulója, dolgozója
megtekintette az iskola ünnepi műsorát,
melyet szokásos módon a 3. osztályosok
adtak elő. Dóczé Jánosné Zsuzsa néni nagyon szép irodalmi műsort állított össze.
Az ünnep fényét emelte az énekkar és a
néptáncosok közreműködése. Tünde néni
olyan népdalokat keresett, amelyeket ritkán hallunk, ettől még különlegesebb lett
az ünnepség. A Kormorán együttes Zúgjatok harangok című dalára a néptáncos
lányok piros-fehér-zöldbe öltözve a friss
tavaszi szellőt elevenítették meg nemzetiszín szalagokkal. Büszkék voltunk valamennyi fellépő diákra, akik szorgalmas,
kitartó munkával, hibátlan műsort adtak
elő. Köszönet a felkészítő pedagógusoknak érte. Másnap 14-én 16 órakor a
sportcsarnokban együtt ünnepeltünk a falubeliekkel. Március 15-én iskolánk diákjai is részt vettek a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett „Együtt szaval a
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nemzet” rendezvényen, ahol Magyarország valamennyi Petőfi Sándor utcájában,
Petőfi terén pontban 15 órakor együtt szavalták a Nemzeti dalt. Mi is ott voltunk és
Szilveszter Marika irányításával együtt
szavaltunk.

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK

BUDAI IMOLA
az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 8. osztályos tanulója,
a Vajda szavalóverseny I. helyezettje
Március 27-én a Váli Vajda János Általános Iskola szavalóversenyén 18 iskola
179 tanulóval képviseltette magát. Alcsútdobozról 11 diák vett részt a versengésben. Nagy örömünkre iskolánk tehetséges diákja, Budai Imola, kiemelkedő teljesítményével a 8. osztályosok
mezőnyében I. helyezést ért el. Imoláról
elmondhatjuk, hogy nemcsak az irodalom terén, de az iskolai énekkar és a néptánccsoport tagjaként is kiemelkedően
helyt áll. Művészeti vénája mellett a tanulást sem hanyagolja el, az osztályelsők
között van. Gratulálunk neki, büszkék vagyunk szép eredményére!

Területi versenyeken voltunk
Március 16-án rendezték meg Csákváron
a területi mezei futóversenyt, ahova népes
csapattal neveztünk. Kiemelkedő eredményt a II. korcsoportos fiúk értek el, ők
bronzérmet szereztek. A csapattagok:
Budai Kristóf 2.o., Óvári Szabolcs, Szöllősi Dániel 3.o., Matus Balázs 4.o. Egyéni eredményben Szöllősi Dánielre lehetünk nagyon büszkék, mert pontszerző 6.
helyen ért célba. A versenyeredmények a
www.alcsutdoboziiskola.hu honlapon
megtekinthetők.
Március 18-án részt vettünk a Szemere Gyula helyesírási versenyen, ahol a
3. évfolyamból Kemény Ede, a 4. évfolyamról Pacsuta Ramóna képviselte iskolánkat. Ügyesek voltak, gratulálok munkájukhoz.
Happy hetet tartottunk!
Csatlakoztunk egy országosan meghirdetett kezdeményezéshez, mely felhívja a
gyerekek figyelmét a vízfogyasztásra és a
cukros üdítők és energiaitalok káros hatásaira. Minden tanítási órába megpróbáltuk becsempészni a vizet. Környezetismeret órán a Földünk vízforrásaival foglalkoztunk, rendeztünk rajzversenyt, az
alsó tagozatosoknak csapatvetélkedőt tartottunk. Kirándulást szerveztünk a tabajdi
artézi kúthoz, és Bicskére a víztisztítóhoz.
A folyosóra kitettünk egy vizes automatát,
amelyből a gyerekek bármikor ihattak
Római PI vizet. Reggelente különböző
feladatokat kaptak a vízzel kapcsolatban,
melyért vizes szimbólumokat kaptak cserébe. Előadóként meghívtuk iskolánkba
Vargáné Ángyás Gabriella védőnőt, aki az
ivóvíz fogyasztására hívta fel a figyelmet,
és számos adatot mondott el a gyerekeknek, hogy miért nem szabad cukros üdítőket és energiaitalt fogyasztani. Bízom
benne, hogy az érdekes előadást hatására
csökkenni fog, ezen káros üdítők fogyasztása és egyben kérem is a kedves szülőket,
hogy figyeljenek oda arra, hogy gyermekeik reggelente mire költik a zsebpénzüket. Ezen a héten a környezetvédelem
érdekében kupakokat is gyűjtöttünk versenyszerűen. A 6. osztály nyert 56 kg-mal,
az iskola összesen 120 kg kupakot gyűjtött. Köszönöm a pedagógusoknak a nagyon sok munkát, melyet ez a projekthét
megkívánt, ismét dolgoztunk azon, hogy
a gyermekeket egészséges életmódra neveljük.

Szurkolni mentünk a Pancho Arénába!
A Puskás Akadémia meghirdetett egy
szurkolóversenyt az iskolák között,
melyre nagy lelkesedéssel készültünk. A
hónap elején ellátogatott iskolánkba az
akadémia azon csapata, akik a szurkolókártyákat készítik és egy délelőttre regisztrációs központtá alakult az iskola
aulája. Kedves reklámajándékokat osztottak a gyerekeknek. 76-an regisztráltunk,
és ennyi fővel szurkoltuk végig a mérkőzést is. A gyerekek, pedagógusok táblákkal a kezükben reklámozták iskolánkat, és
hangosan, fegyelmezetten buzdították a
szomszéd falu csapatát. Hajrá Puskás!
Legközelebb az Újpest elleni mérkőzésen
találkozunk!
A Hónap dolgozója – Vas Szilvia
Kedves kollégáim javaslatára tanulmányi
versenyt hirdettünk a második félévben a
diákok között, s ez adta az ötletet, hogy én
a munkatársaim között keressem a hónap
legjobb emberét. A februári hónapban
Béndek Lászlóné lett a hónap dolgozója,
akit senkinek sem kell bemutatni, hiszen
nagyon sok éve dolgozik iskolánkban, és
munkája példaértékű mindannyiunk számára. A márciusi hónapban azonban egy
olyan fiatal tanítónő lett a kiválasztott,
akit érdemes önöknek bemutatni, hiszen
szeptember óta dolgozik iskolánkban. Vas
Szilvia a Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Karán szerzett tanítói
diplomát 2006-ban. Iskolánkban a 2. osztályosok osztályfőnöke, mely mellett kézilabda- és kézműves szakkört vezet. Fontos számára a gyermek személyisége, így
képességeikhez mérten irányítja őket.
Minden nap vidáman érkezik és ezt a mosolyt árasztja egész nap diákra, kollégára

egyaránt. Nincs olyan feladat, melytől ő
megriadna, munkabírása határtalan. Számos újító ötlete van, melynek kidolgozásában, végrehajtásában élen jár, remek
kolléga. Gratulálok kedves Szilvi, csak
így tovább!
Köszönet a támogatóknak
Ebben a hónapban sem hagytak minket
magunkra a támogatók. Németh Erika lelkesen szervezi meg falunkban a Baba-mama ruhabörzét, ahol a helypénzek beszedésével támogatja iskolánkat. Gulyás Istvántól és Keindl Zoltántól a kertészeti
szakkör zavartalan működéséhez kaptunk
felajánlásokat. Pista jól bejáratott lapátokat, ásókat, kapákat ajánlott fel, Zoltán
pedig új kapákat, gereblyéket adott iskolánknak. Tóth Erika a színházlátogatáshoz, és a kihelyezett nevelési értekezlethez a buszt szerezte meg nekünk, míg Varga Ferenc képviselő úr tiszteletdíjából az
iskolai sportpálya melletti szaletli újítottuk fel. Tima Marcsi szinte minden hónapban támogatja iskolánkat. Hol a zsűriknek
szánt virágot, hol az első bálozók virágát
ajánlja fel, hol éppen a József nádor emléktáblára adja a koszorút. A szülői munkaközösség anyagi hozzájárulással támogatta a színházlátogatásunkat, Orbán Ági
pedig tervező munkájával segítette iskolánkat, amikor a Puskás Akadémia csapatának mentünk szurkolni. Wittmann Gábor felszántotta a gyakorlati kertnek szánt
területet, Rekettyei József pedig elboronálta. Köszönjük Alcsútdoboz Település
Önkormányzatának, hogy lehetőséget
biztosított arra, hogy ismét legyen gyakorlati kertünk. Köszönöm szépen a segítséget, támogatást mindenkinek!
Keindl Zoltánné igazgató
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

Emberé a munka, Istené az áldás!
Zsolt.127.1
A tavasz a kertekben különösen is munkás időszak. Érdemes hát
ilyenkor végiggondolni, hogy mit is mond Isten a munkáról, az
építő tevékenységről. Legyen az akár fizikai, vagy szellemi dolog is.
Egyfelől azt üzeni az Ige, hogy a munka, bármilyen építés
fáradtsággal jár! Az építés könnyekkel és verejtékkel jár együtt. S
mint ilyen az ember része ez, amit nem lehet megspórolnia. Fáradtságos munka volt a zsoltáros Salamon esetében a templomépítés és egy uralkodói dinasztia kiépítése is. De fáradtságos dolog minden építő jellegű tevékenység az utcasöpréstől az agykutatásig. Fáradtságos dolog kisdiákokat fegyelmezni és rászorultakat gondozni. Fáradtságos dolog szalag mögött állni, vagy gépeken ülni. Fáradtságos dolog számítógép előtt görnyedni, vagy
éppen állandóan úton lenni. Fáradtságos dolog ültetni, öntözni,
de még aratni is. De fáradtságos dolog egyéni spiritualitásunkban
is épülni, vagy éppen értékeket építeni családunk életébe, vagy
szűkebb-tágabb közösségeinkbe. Az Isten sem ígéri, hogy nem
fáradtságos mindez. Ezzel számolnunk szabad. Különösen egy
olyan világban, olyan közegben, ahol minden ennek az ellenkezőjére buzdít, hirdetve azt, hogy egyszerűen, könnyen, fáradtság
nélkül is lehet épülni és építkezni, sőt sikert sikerre halmozni.
Pedig az embernek egy lehetősége van, ha épülni és építeni akar:
a fáradtságos munka.
Másodszor üzeni a nagy Építésvezető igéjében azt, hogy
Ő nem akar nélkülünk építeni, sőt épít ránk! Ha nélkülünk akarna
építeni, akkor nem mennyei Atya lenne, hanem egy diktátor. S mi
nem istenképű emberek lennénk, hanem determinált bábok. De
az Úristen velünk akar építeni! S habár semmi szinergizmus,
együttmunkálkodás nincs az üdvösség megszerzése tekintetében
köztünk és az Isten között, minden más vonatkozásban a munkatársai vagyunk. Sőt építőmunkásai vagyunk abban a családban,
abban a közösségben, abban a társadalomban, ahová helyezett.
Komolyan lehet venni: Isten építőmunkása vagy, aki nem akar
nélküled építeni! Ez pedig hálaadást követel! Azért sokszor hálát
adunk, hogy Istenéi lehetünk. Most itt az idő, hogy azért is hálát
adjunk, hogy munkatársai lehetünk. Mássá lesz az életünk, ha tudunk magunkra, mint a nagy Építésvezető munkatársaira gondolni.
Ugyanakkor mi nem tudunk nélküle építeni. Ő nem akar
nélkülünk, mi pedig nem tudunk nélküle építeni. Ahogyan nem
tudott nélküle építeni semmit a régi Salamoni dinasztia sem.
Rommá lett a templom, meg a Salamoni királyság is. „Ha az úr
nem építi a házat, hiába…” Hiába! Hiába minden odaszánás, verejték, könny, munka, fáradozás, ha nincs azok mögött Isten terve, akarata, áldása. Mert nem a fáradtságos munka a siker garanciája. Az csak az oda vezető emberi út része. A siker garanciája
az, ha Isten ott van a tervezésnél, és mellénk szegődik a munka
útján is. Áldás ott van, ahol a fáradozás, építkezés Vele történik.
Látjuk Bábelnél, hogy mi történik a fáradságos munka ellenére,
ha nem Vele épít az ember. Látjuk a történelemben is, hogy miként hullik ki az idő rostáján minden, ami nem Vele kezdődik és
történik. De egy kis önvizsgálattal láthatjuk saját életünk kudarcait is. Olyan építkezéseket, melyekbe rengeteg energiát fektettünk, s mégis kihullottak az örökkévaló rostán. Ezért ha építesz,
Vele építsd! Akaratát keresve, vezetéséért esedezve, áldását kérve! Csak így van áldás a fáradtságon.
A jó hír pedig ez: Ha a nagy Építésvezetővel együtt épí-
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Sokféle szándék van az ember szívében,
de csak az Úr tanácsa valósul meg.
Péld 19,21

Boldogok, akik nem látnak,
és mégis hisznek
Tamás „hiányzott”, amikor a feltámadt Jézus először jelent meg
tanítványainak. Amikor Jézus Jeruzsálem közelébe, Lázárhoz
készült, és a tanítványok figyelmeztették, hogy a zsidók épp ott
akarták megkövezni, Tamás fittyet hányva az óvatosságra kijelenti: „Menjünk mi is, haljunk meg vele együtt” (Jn 11,16). Bátor
volt, de nem óvatos. Később nem fogadta el a többi tanítvány tanúságát, hogy látták az Urat. Neki külön bizonyíték kellett. Meg
is kapta.
Amikor Jézus másodszor jelent meg tanítványai előtt, köszöntötte őket: Békesség nektek! Azután Tamáshoz fordult, és
rajta keresztül, szívének jóságával szól minden kételkedőhöz és
hitetlenhez. Tapintsd meg sebeimet, és ne légy hitetlen, hanem
hívő.
A hithez szabad ésszerű bizonyítékot keresni és felhasználni, de nem szabad mindig újakat kívánni ott, ahol a régiek
megvannak, és bizonyító erővel bírnak. Tamás számára elég lehetett volna Krisztus csodáinak sorozata és a feltámadás előre való bejelentése. Társainak tanúságtételét is nyugodtan elfogadhatta volna.
A kételkedő apostolt elsősorban a jóság hatja meg. Érzi,
hogy az Úr miatta jött, és őt akarja megőrizni. Ő az elveszett bárány, amelyiket a vállán fog hazavinni. Tamás szelíden, bűnbánóan letérdel, és csak ennyit mond: „Én Uram, én Istenem”. Jézus megfeddi, amiért nem hitt társainak, azután hozzáteszi, hogy
boldogok, akik nem láttak és hittek.
A boldogság ígérete jogos. Az Istenbe vetett hit kiváltja
bennünk a szeretetet, a szeretet pedig hozzákapcsol Istenhez,
ahogy Krisztus megígérte: „Aki szeret engem, Atyám is szeretni
fogja őt, s hozzá megyünk, és lakóhelyet szerzünk nála” (Jn
12,23).
A kételkedő apostol viselkedése nemcsak arra volt jó,
hogy a feltámadás valóságát megerősítse, hanem arra is, hogy a
hit igazi természetére rámutasson. A hitben éppen azt fogadjuk
el, amit nem látunk, és ez boldoggá tesz bennünket. A hit által miénk az Isten, az ő gondviselése, szeretete. Ez adja meg az embernek már itt a földön a szellemi örömet, amire Jézus gondolt.
Boldogok azok is, akik elfogadták az apostolok hirdette
örömhírt: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt.
Varga Imre
tesz ott garantált az áldás, sőt a siker. „Akit az Úr szeret annak álmában is ad eleget.” – olvassuk. Nemcsak az evangélium magyarázza ezt a mondatot, amikor arról beszél, hogy a megvető elveti
a magot, aztán alszik, s a vetés magától nő, üzenve, hogy: emberé
a munka, Istené pedig az áldás. Sokkal inkább az eredeti szöveg
világosságában érthető ez az ige. Hiszen az „álom” kifejezés szava mögött inkább az arám „siker” kifejezést szabad érteni. Tehát
ez a vers így fordítható: „Szerelmesének az Úr sikerből is ad
eleget!” Ugyan ki ne vágynék sikeres, ill. sikeresebb életre, sikeresebb építkezésre, lelki, fizikai és szellemi tekintetben egyaránt? Hát itt a bíztatás: „Szerelmesének az Úr sikerből is ad eleget.”
Mert: emberé a munka, Istené az áldás!
Hős Csaba

Alcsútdobozi hírek

Az Önkormányzat hírei
Képviselőtestületünk 2015. március 27én rendkívüli ülést tarott, amelyen 6 napirend került megtárgyalásra. A fontosabb
témákról az alábbiakban adok tájékoztatást.
- A rendkívüli ülés összehívását
sürgős pályázat beadási határidő indokolta. A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma a kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére írt ki pályázatot. Megragadva a lehetőséget, a Megyei Könyvtárral együttműködve az iskolaépületben lévő községi
könyvtárunk bútorzatának megújítására
kértünk be árajánlatot. A testület döntése
nyomán korszerű könyvállványok,
könyvtárosi munkapult, gyermeksarok és
olvasósziget beszerzése került be a támogatási kérelmünkbe. A fenti forrásszerzési
lehetőséghez az a feltétel társult, hogy
magának a könyvtárhelyiségnek a fejlesztését is elvárja a pályázat kiírója. Ennek
érdekében egyeztetés történt az iskola vezetőivel, amelynek eredményeként egy
teremcsere jön létre, és egy nagyobb alapterületű könyvtárhelyiség újulhat meg az
NKA bútorbeszerzési pályázatából.
(Amennyiben pozitív elbírálást kap a kérelmünk!)
- Alcsútdoboz Település Önkormányzata a 2014. március 28-án aláírt
194281 sz. támogatási szerződés alapján,
kötelező önkormányzati feladatellátáshoz
kapcsolódó beruházásra 20.000.000 Ft támogatást, úgynevezett kompenzációs forrást kapott a Belügyminisztériumtól. A támogatási szerződésben foglaltak alapján
2016. január 31-ig van lehetőség az öszszeg felhasználásnak elszámolására.
Az előd önkormányzat 2014. évben 10.921.731 Ft összeget használt fel a
támogatásból a Polgármesteri Hivatal
külső nyílászáróinak cseréjére, a külső vakolat és a fűtési rendszer felújítására. Mivel hivatali épületünk belső terében az
említett korrekciók látványos befejezetlenséggel jártak, a kormányzati kompenzáció maradvány összegét, 9.078.269 Ftot a hivatal belső rekonstrukciójára fordítjuk. Készítettünk erre költségtervet,
amely alapján 10,5 millió forint + áfa öszszegű belső felújítás szükséges. Ennek keretében az elektromos rendszer valamint a
vizesblokk cseréjére és a belső térelválasztók korszerűsítésére kerülne sor. A tervezett felújításhoz a maradvány összegen
felül szükséges forrást saját erőből és támogatói felajánlásokból biztosítja Önkormányzatunk. A felújítás megkezdéséhez,
a beszerzési szabályzat előírásait követve,
három árajánlat bekéréséről döntött a testület.
- A március 27-i ülés napirendjén

volt továbbá a köztisztaságról szóló helyi
rendelet tárgyalása. A rendelet megalkotásának szükségességét és aktualitását az
adja, hogy a 2015. március 5. napján hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat kifejezetten megtiltja a kerti hulladékok belterületi égetését, amennyiben
más jogszabály – helyi rendelet – nem
szabályozza megengedő módon a kérdést.
Mivel a falvakban kialakult gyakorlattal
és a rendes kertművelés folytatásával ellentétes és életszerűtlen az égetés teljes
megtiltása, így mielőbb szükségesnek láttuk a kerti hulladékok égetését – korlátokhoz kötötten – önkormányzati rendeletben szabályozni. A rendelet 4. pontja szól
a kerti hulladékok nyilttéri égetéséről, az
alábbiak szerint:
5.§ (1) A belterületi ingatlanok
használata során keletkezett kerti hulladékot közterületen égetni tilos.
(2) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot
az ingatlantulajdonos saját telkén kialakított tűzrakó helyen, szélmentes időben
szabad égetni úgy, hogy
a) a tűz a környezetet ne károsítsa,
b) a szomszédos ingatlanok használatát és a közutak forgalmát a füst ne zavarja,
c) és az égetés hősugárzása kárt ne
okozzon.
(3) Az égetett kerti hulladék nem
tartalmazhat kommunális és ipari eredetű
hulladékot.
(4) A tüzet őrizetlenül hagyni nem
szabad, és veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) Az égetés színhelyén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, és a tűz eloltható.
(6)Tilos a tűzgyújtás és az égetés
vasárnap és ünnepnapokon.
A rendeletünk értelmében tehát az
égetési korlátozás hétköznapokra nem vonatkozik.
A rendelet egyben más köztisztasági kérdéseket is szabályoz (járdák, közterületek tisztán tartása) és közigazgatási
bírság szankció alkalmazhatóságát is biztosítja az eljáró hatóságnak.
A köztisztasági rendelet teljes terjedelmében olvasható lesz a honlapunkon (www.alcsutdoboz.hu), ahogyan a
testületi ülésen készült jegyzőkönyv is
megtalálható ugyanott.

táncos előadással tették emlékezetessé a
rendezvényt, Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk pedig gondolatébresztő
szónoklatával járult hozzá a méltó ünnepléshez. Figyelemre méltó létszámmal
kapcsolódtunk be abba az országos szintű
közös versmondásba, amelyet a Honvédelmi Minisztérium hirdetett meg 2015.
március 15-én 15 órára. Különleges élmény volt együtt elmondani Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét az alcsútdobozi Petőfi utcában, s közben egymás szemébe nézni. Ritka pillanata volt ez
időseknek, középkorúaknak, fiataloknak, gyerekeknek, hogy egy mélyreható,
együttes élményt éljenek át.
- Megköszönöm mindazon helyi
polgároknak a partnerségét, akik tevékenyen részt vettek a 2015. március 21-én
megtartott hulladékgyűjtési akcióban.
Összesen 25-en voltunk és 170 db. zsák
szeméttől szabadítottuk meg környezetünket. A hulladékgyűjtés folytatódhat
május hónapban, amikor a Magyar Közút
Zrt. által meghirdetett „Te is szedd” akció
keretében megtisztíthatjuk azokat a területeinket is, ahová nem sikerült március
21-én eljutni.
- Tájékoztatom településünk lakosait arról, hogy a beszerzési pályázatok lezárultával, április hónap második felében
elkezdjük a polgármesteri hivatal belső
felújítását. A felújítás idejére a hivatalt kiköltöztetjük. Kollégáink, ügyintézőink a
sportcsarnokban lesznek elhelyezve. E
körülmények között is igyekszünk megteremteni a munkavégzés korrekt feltételeit, azonban az esetlegesen felmerülő nehézségek esetén ügyfeleink türelmét és
megértését kérjük. A hivatal belső munkálatai előreláthatólag másfél-két hónapot vesznek igénybe.
Tóth Erika
polgármester

L O M TA LA N Í T Á S
A Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
a tavaszi lomtalanítást

2015. ÁPRILIS 11-ÉN
TARTJA

További történések,információk
- A József Nádor Általános Iskola és az
Önkormányzat együttműködése révén
tartalmas programmal sikerült megemlékeznünk március 15-i nemzeti ünnepünkről. Diákjaink szép irodalmi, énekkari és

A lomhulladék
2015. április 10-én
17 órától
helyezhető ki a közterületre.
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A Háromhárs Óvoda hírei
TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0031.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI FEJLESZTÉS A HÁROMHÁRS ÓVODÁBAN
Kirándulás az arborétumba
(Március 09.)
Ismét eljött egy nap, amikor egy kis izgalmat csempészhettünk ovisaink megszokott hétköznapjaiba. Sokaknak talán
nem tűnik nagy dolognak, hiszen nem
mentünk messzire, ők mégis nagy örömmel várták 2015. 03. 09-i szerdát. A kirándulás előtti héten már kicsit beszélgettünk
a hóvirágokról, elhangzott néhány ezzel
kapcsolatos mese és vers, a valóság azon-

ban felülmúlta a kicsik minden várakozását. Természetesen a gondos anyukák
most is bőven ellátták a kis hátizsákokat
elemózsiával, így az első adandó alkalommal leültünk falatozni, ami mindig fontos
része egy ilyen kalandnak. Én is kaptam
néhány ragacsos ropi darabot, és miközben megettem, kicsit körülnéztem a
domboldalról. Az ember azt hinné, hogy
sokadszorra már nem érinti meg annyira a
látvány, hiszen minden évben megnézzük, de a gyönyörű virágrengeteg mindig

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bicskei Tankerülete
fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános
iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2015. április 16. csütörtök 8.00 órától 19.00 óráig
2015. április 17. péntek 8.00 órától 18.00 óráig
A beiratkozás helyszíne: Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

ugyanolyan csodás élményt ad! Büszkék
lehetünk arra, hogy milyen kincs van a közelünkben, és hálásak azért, hogy egy kis
sétával olyan értékeket adhatunk az óvodánkba járó apróságoknak, amely építi és
ápolja gyermeki lelküket.
Salamon Tamásné
Lovas huszárral ünnepeltük a nemzeti
ünnepet (Március 12.)
Az idén is lóháton érkezett hozzánk a Tóth
Tihamér, a magyar huszár és fia, az osztrák vértes. A gyerekek kíváncsian hallgatták az érdekes bemutatót viseletükről és
fegyverzetükről. Huszárunk már több alkalommal járt itt az óvodában, így már néhány ruhadarabot és felszerelést „szaknyelven” is ismertek. Az előadást gyakorlati bemutató követte. A szemünk láttára
megvívott egymással a magyar és az osztrák katona. Fegyverforgatásból remek
leckét kaptak a mi kis „leventéink”. Lehetőségük volt a gyerekeknek felpróbálni
a díszes mentétét, a kakastollas csákót,
megfoghatták a nehéz kardot és a pisztolyt is.
Mindhárom csoport gyermekei tanultak a nemzeti ünnepre verset és dalokat
is, amiket szép csokorba kötve előadtunk
vendégeinknek. És még nem ért véget az
ünnepségünk! A csoportszobából siettünk
ki az udvarra, mert még ott folytatódott a
bemutató. Lóháton is megvívtak a vitézek, és még lövés is dördült a gyerekek

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni illetve le kell adni::
ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
a.) a gyermek nevére kiállított személyes azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (Mivel a lakcímkártya hátoldala tartalmazza a gyermek
személyi azonosítóját, így elegendő azt bemutatni.)
és az iskolába lépéshez szükséges
b.) fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást
c.) a gyermek 5 éves korában a háziorvos által kitöltött
5.sz. orvosi lapot (az óvodából)
d.) nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi
szakértői véleményt (ha van)
e.) Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2.sz melléklet)
f.) Nyilatkozat a Hit- és erkölcstan valamint Erkölcstan oktatásáról
g.) Diákigazolvány: Okmányirodában fénykép és papír, azokkal + 1400 Ft-tal jönni
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Bicskei Tankerületének igazgatója hivatott a
felülbírálati kérelmet elbírálni.
Szeretettel várunk minden jövendő első osztályos tanulót iskolánkba.
KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ BIZALMÁT!
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Alcsútdoboz faluközössége nevében
tisztelettel és szeretettel köszöntjük
Takács Lajosné Németh Etelt 91.
születésnapja alkalmából
Turbucz Istvánt 92. születésnapja
alkalmából
Kanczler Lászlóné Szabó Máriát 82.
születésnapja alkalmából
Varga Benjaminné Mocsonaki
Rozáliát 81. születésnapja alkalmából
Gulyás Istvánné Kovács Amáliát 90.
születésnapja alkalmából
(Hársfalevél)
Tőzsér Gyuláné Ángyás Ilonát 85.
születésnapja alkalmából
(Hársfalevél)
Győri Istvánt 84. születésnapja
alkalmából (Hársfalevél)
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

Alcsútdobozi hírek
nagy örömére.

Szülői fórum (Március 17.)
Óvári Zsoltné

Gergely elküldte értünk „katonáit”
(Március 13.)
2015. 03. 13-án pénteken egy nappal Gergely nap után egy órára a nagycsoportosoknak is becsengettek az iskolába.
Izgatottan várták a gyerekek, beszélgették, hogy vajon milyen lesz ez a
nap. Tízórai után bekopogtak hozzánk a
negyedik osztályosok, és iskolába csalogató énekszó kíséretében elhívták a leendő elsősöket az iskolába, majd átkísértek
bennünket. A saját osztályukban volt ez a
rendhagyó óra, ahol egy kedves népszokást elevenítettek fel nekünk, a kiszézést
(télűzést). Ezután az ovis gyerekek is aktív részesévé váltak az órának, fakanálból
kiszebábot készítettek, melyet kézben
tartva nevet adtak neki, és bemutatkoztak
a leendő tanító nénijüknek. Ezután a nagyokkal együtt körbejárva lelkesen énekeltük el a „Tavaszi szél” kezdetű kedves
tavaszköszöntő dalt. Ági néni, aki majd
jövőre a tanító nénijük lesz, kedvesen, élvezhetően vezette le az órát, melynek zárásaként néhány találós kérdést tett fel a
gyerekeknek. Sok kis kéz lendült a magasba a kérdések hallatán, de azért volt aki
nem bírta ki, míg szólítják, hanem lelkendezve bekiabálta a választ. Nem baj,
szeptemberre megtanulják, hogy az iskolában jelentkezni kell.
Új élményekkel gazdagodva rövid
időre búcsút intettünk az iskolának, padnak, táblának, de nem is olyan sokára ismét becsengetnek az új elsősöknek!
Partiné Kocsis Tünde

Közeledik az év vége, a nagycsoportosok
ballagása. Ők már fél lábbal az iskolában
érzik magukat. Nem csoda, hiszen már
megismerkedtek a leendő elsős tanító nénivel, akivel már több alkalommal találkoztak, beszélgettek a gyerekek. Szülői
fórumunkat arra szántuk, hogy a nagycsoportos szülők is megismerhessék Sótty
Ágnes tanító nénit.
A fórumon a tanító néni bemutatkozásán túl szó volt arról, hogy az iskolában milyen napirend szerint élnek a gyerekek, hogy milyen órákon, délutáni foglalkozásokon vesznek, vehetnek majd
részt, és mit kell vinni első nap az iskolatáskában.
Még van néhány hónap szeptemberig, sok rendezvényünk lesz még addig,
s reméljük lesz még alkalom találkozni
egymással, és beszélgetni gyermekeinkről a sikeres iskolakezdés érdekében!
Óvári Zsoltné
Húsvéti Játszóház (Március 28.)
Hagyományainknak megfelelően az idén
is megtartottuk Húsvéti Játszóház és vásárunkat.
Egy, illetve két héttel Húsvét előtt
szoktuk tartani, hogy ne zavarjuk a családok ünneplését, húsvéti programjait.
Törekszünk lehetőség szerint élő népzenét is biztosítani, így az éppen aktuális
zenekarhoz is kell igazodnunk. Állandó
vendégeink a környék kézművesei, akik
szemrevaló, ízléses portékáikkal mindig
hozzájárulnak hagyományőrző, értékteremtő rendezvényünk színvonalához. A

Szülői Munkaközösségre is mindig támaszkodhatunk. Lelkes segítői a feltételek megteremtésének a teremdíszítéstől a
belépők beszedésén át a büfé üzemeltetéséig.
A gyerekek és az óvónénik pedig
hetekkel előtte lázasan készülnek, hogy
minden évben, így az idén is, a hagyományőrzéshez méltó, színvonalas előadással, vidám népi játékokkal, gyönyörű
ünnepi viseletben köszöntsék a tavaszt és
a Húsvétot.
Az idén a Szedte-vette zenekar
volt a vendégünk, hangulatos, vidám
gyermek-játszóházat vezetve, már az
elején „feldobták” a hangulatot. A Háromhárs Óvoda nagy- és középső csoportos gyermekei pedig méltóképpen szerepeltek.
A fellépések után vidám vásári
hangulatban és kézműves tojásdíszítő,
tojásfestő és nyuszi hajtogató tevékenységekkel telt el a délután hátralévő része.
A jelenlévőknek, akik el tudtak
szabadulni otthoni bokros teendőik elől.
Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek és
részeseivé váltak ennek a szép, hagyományőrző rendezvénynek!
Tóthné Tóth Gabriella

7.

Alcsútdobozi hírek
Vas- és papírgyűjtés az iskola javára!
Kedves Alcsútdobozi Lakosok!
Itt az idő, hogy Önök is csatlakozzanak az iskolát
támogatók közé, és segítsék diákjainkat azzal,
hogy április 24-én pénteken kirakják a házuk elé
a feleslegessé vált vas- és papírhulladékot!
A gyerekek 11.00 órától 16.00 óráig járják a falut
és gyűjtenek. Kérem Önöket, hogy a papírt
összekötözve rakják ki! Amennyiben nagy
mennyiségben van Önöknél vashulladék,
azt kérem jelezzék telefonon, és mi megoldjuk
annak beszállítását az iskola udvarára.
Telefon: 06/22/353-168
Előre is köszönjük támogatásukat, segítségüket.
Keindl Zoltánné
igazgató

KEDVEZMÉNYES VIRÁGVÁSÁR
2015. MÁJUS 2-ÁN SZOMBATON
7.30 ÓRÁTÓL ALCSÚTON A KÖZPONTBAN
11.30 ÓRÁTÓL DOBOZON A
BUSZMEGÁLLÓNÁL
VÁRJUK ÖNÖKET A LOVASBERÉNYI
KERTÉSZET NÖVÉNYEIVEL
(MUSKÁTLI ÉS EGYNYÁRIAK)

ORVOSI ÜGYELET
MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívjuk az alcsútdobozi kertbarátokat

2015. április 8-án szerdán 17 órakor
az Alcsútdoboz, Petőfi u.5. szám alatti Nyugdíjasházba a

Kertbarát Akadémia összejövetelére
Téma: Konyhakerti praktikák
A beszélgetést vezeti: dr. Gulyás László egyetemi tanár
Megtisztelő érdeklődésükre számítunk!
Üdvözlettel: FATEV Polgári Együttműködésért Egyesület

Állatorvosi ügyelet
április 11-12
Dr. Locker Lóránd (06 20 6615 215)
áprils 18-19
Dr. Tajthy Gábor (06 20 9417 873)
április 25-26
Dr. Takács Rudolf (06 20 9563 041)
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Községünk orvosi ügyeletét Bicskén
végzik. Az ellátási igényt hétköznap 16
órától reggel 8 óráig, hétvégenként pedig
egész nap a 22/311-104-es telefonszámon, vagy a 104-es segélyhívón lehet bejelenteni.
Az Ügyeleti Rendelő helye: Bicske, Kossuth tér 17. Az ügyelet a felnőtteket és a gyer-mekeket is ellátja.
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