Alcsútdobozi hírek

XXII. évfolyam 2. szám | 2015. február

Gálaműsor a

Magyar Kultúra Napján
Több, mint évtizede invitálja január derekán Alcsútdoboz lakóit közös kultúranapi ünneplésre a József Nádor Általános
Iskola. Elfogadva a meghívást, idén is sokan összegyűltünk, hogy megnézzük diákjaink színes gálaműsorát. A Himnusz
születésnapját most különösen gazdag
program köszöntötte. Az igazgatónő bevezetője adta meg az alaphangot, amelyből kitűnt: az alcsútdobozi iskolában
tényleg a gyerek a fontos. Értük van az
épület, őket segítik az eszközök, és világos a szándék, hogy a tanítók és tanárok tudása, embersége maradéktalanul az
itt tanulókat szolgálja. Ahogy következtek sorra a műsorszámok, jól összeállított
produkciókat és felkészített szereplőket
láthattunk. A szavalók és mesélők igazi
beleéléssel vonták be történetükbe a nézőket, és mind biztosan tudták a szöveget.
A jelenetek élénkek, élvezhetők és hiteles
díszletekkel tarkítottak voltak. Az énekesek hangja szépen csendült a több szólamban is. Lenyűgözőek voltak a táncosok: maguk is élvezték, ahogy járták. A
népi kultúrát megidéző fonójelenetben
otthonosan mozgott a gyerekek aprajanagyja. Dicséretes az iskola hagyományőrzés iránti elkötelezettsége. De elmondható, hogy a magyar kultúra minden
sokszínűsége visszaköszönt a tizennégy
műsorszámból. Az előadásokból kivétel
nélkül egy értékalapú, igényességre törekvő, nevelés központú intézmény képe
tárult elénk. Csak így tovább! Ezt reméljük diáktól, tanártól egyaránt.

Tóth Erika
polgármester
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KÉPVISELŐNK: SZILI ÁRPÁDNÉ
– Alcsútdobozon születtél, és rövid csetényi „elszármazás” kivételével életed Alcsútdobozon éled. Ezért arról nem is kérdezlek, hiszen kis faluban élünk, mindenki ismer. Fontosabb kérdés, hogy sosem vágytál közéleti szereplésre, mégis
sok feladatot vállalsz. Vezeted az immár
egyesületként működő Helytörténeti Kört,
önkormányzati képviselő lettél. Mely okok
vezettek arra, hogy „elefántcsont-tornyodat” elhagyva a helyi közéletben tevékenykedj?
– Magamat alapvetően kényelmes,
néha már-már lustaságra hajlamos embernek ismerem, ezért önként nem törekedtem semmiféle pozíció elérésére. Ezekre
mindig mások tartanak alkalmasnak, ami
nagy megtiszteltetés. Ha valamit elvállalok, abba szívemet-lelkemet beleadom,
nem szeretnék csalódást okozni.
2011 nyarán befejeztem tanári pályafutásomat, és ősszel már a Helytörténeti Kör elnöke lettem. Néhány év alatt
lelkes kis csapat állt össze, akik inspirálnak, ötletet adnak, kutatnak, gyűjtenek,
leltároznak és mindenben segítenek. Szeretek velük dolgozni.
A képviselőség más irányú feladat.
Elsősorban Tóth Erika polgármesterasszony elképzeléseinek, terveinek megvalósításához nyújtok támogatást. Mindent megbeszél velünk, véleményünkre
hallgat. Remélem, hogy a sok jó elgondoláshoz hamarosan anyagi források is
lesznek.
– Képviselőként mely területet tartod „testhezállónak” a magad számára,
amelyben érzésed szerint leginkább segítségére lehetsz a testületnek, a falunak?
– Nagyon szerettem már a kampányok során is az emberekkel a közvetlen
kapcsolatot. Erre rendszeresen időt kell
szakítani, mert a képviselői munkát az itt
élők érdekei határozzák meg elsősorban.
Mint legidősebb a testületben,
„testhezálló” bizottsági tisztséget töltök
be, az Ifjúsági és Sportbizottság elnökének választottak. Az e témákat érintő
előterjesztések véleményezése a bizottság feladata. E mellett az idén szerencsét
próbálunk egy ifjúsági nap megrendezésével a nyár folyamán. Nagyon számítok a
többi, fiatal bizottsági tag ötleteire. Itt
szólítanám meg a faluban élő fiatalságot,
hogy bármilyen jó elképzeléssel kereshetik külsős tagjainkat, Varga Andort és
Györgyi Zsoltné Cserna Irénkét is.
- Sok kreatív hobbid van. Meg három kis unokád. Meg a helytörténet és a
képviselőség. Jut-e még idő ezekre a kedves elfoglaltságokra, illetve melyek ezek?
– Amikor az unokáink itt vannak,
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akkor száz százalékban az övék vagyunk.
Ezt mindenkinek meg kell érteni. Ők a
legfontosabbak az életünkben.
Állandó elfoglaltság még az éneklés és a rejtvényfejtés. Az Echo kórust
nem csak az énekszó, de a szeretet is életben tartja. Régi vágyunk, hogy gyarapítsuk a létszámot. És akkor ismét egy kis
reklám: kérjük a jó hallású, énekelni szerető és kedd esténként ráérő bármilyen
korú embereket, jöjjenek a kórusba! Nem
kell zenei műveltség, nem kell kottaismeret, csak egy kis lelkesedés.
A rejtvényfejtés szellemi karbantartás. Minden napom egy rejtvénnyel
indul.
Sajnos a többi kreatív hobbi háttérbe szorul most, de egyikről sem tettem
le végleg. Csak a karácsonyi mézeskalács
készítés és a húsvéti tojásfestés maradt

meg. Ezt az unokák is igénylik.
– A Helytörténeti Kör fontos évet
kezdett az idén. Miért fontos ez az esztendő, és milyen programok várhatóak az
idén?
– A tavalyi Homoki-Nagy István
évet nehéz lenne túlszárnyalni. Az idén
egy kicsit magunkat ünnepeljük. Az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör a huszonötödik születésnapjára készül. Ez alkalomból egy visszaemlékező könyvecskét
szeretnénk kiadni. A nyomtatás költségeire pályázatot adtunk be, amelynek eredménye a napokban várható. A kiadvány
mellett kiállítást és a valaha volt összes
tag megvendégelését is tervezzük. Sajnos
sokan már nincsenek közöttünk, a kiállítás nekik állít emléket.
Sok és érdekes program vár még
ránk ezen kívül is. Kiemelném a Helyi Értéktár összeállítását, amelyet elfogadásra
a képviselő-testület elé terjesztünk.
Nem hagyható ki a József Nádor
Általános Iskolában immár negyedik alkalommal szervezett helytörténeti vetélkedő sem. Pedagógus kollegáim segítségével a nádor születésnapján, március
9-én tartjuk a döntő fordulót. Az első három csapatot kirándulásra visszük Budapestre.
Többször hallottam már, hogy a
pályát hivatásának tekintő pedagógus lassabban öregszik. Így igaz, és ezt a tanítványoknak köszönhetjük. Köszönöm.
– A község lakói nevében mi is köszönjük a sok közéleti munkát, és mindezek megvalósításához jó egészséget kívánunk. Sok-sok örömöt a családi életben,
közéletben egyaránt!
A kérdéseket feltette:
Gulyás Györgyné

Az első helytörténeti vetélkedő résztvevői a jutalmul szervezett kiránduláson.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január
26-án tartotta legutóbbi ülését, melyen
tíz napirendi pont került megtárgyalásra.
Az ülésen az alábbi lényeges döntésekre
került sor:
– A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
jóváhagyása. Az öt települést magában
foglaló közös hivatal finanszírozását az
állami támogatások és tagönkormányzatok által befizetett, lakosságszám arányos hozzájárulások biztosítják. Felcsút
település ezen túl további 3 millió forintos
támogatással járul hozzá a feladatok ellátásához. Valamennyi településen, így
Alcsútdobozon is állandó kirendeltség
működik, a tavalyival azonos létszámmal.
A hivatali kiadások között a legnagyobb
tételt a köztisztviselői bérek és járulékok
adják. Dologi célokra az összes költség
mintegy 10%-a, eszközök beszerzésére és
fejlesztésre kb. 5%-a fordítható. Alcsútdoboz önkormányzata 2015. évben a tervek szerint 3.779 ezer forinttal járul hozzá
a közös hivatal költségvetéséhez.
– Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 2015.
évi költségvetésének elfogadása. Ez a 8
településsel működő társulás tartja fenn
az Oltalom Intézményt, mely a házi segítségnyújtás, a szociális étkezés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat látja el. A társulás és az intézmény működését a központi források és a
társult önkormányzatok hozzájárulásai finanszírozzák. Az idei évben a támogatási
feltételek változása miatt csak magasabb
összegű hozzájárulással lehet biztosítani a
szolgáltatás megszokott színvonalát. Ez a
magasabb összeg megszavazásra került,
azonban a házi segítségnyújtás költségeinek csökkentésére az intézmény munkaszervezetének még 2015. első negyedévében javaslatot kell készíteni.
– Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
elfogadása. Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája a korábbiakhoz hasonló. Esetünkben azonban jelentős változás, hogy a megelőző évben kialakult
magas adóerő-képesség miatt, csökkentett állami támogatásban részesülünk. A
településüzemeltetési és a gyermekélelmezési feladatok finanszírozásából kiesett központi bevételt a helyi iparűzési
adóbevételből kell pótolni. Alcsútdoboz
Önkormányzata a 2015. évi költségvetési
kiadások fedezetéül szolgáló bevételek
főösszegét 148.605 ezer forintban határozta meg. Ebből a közalkalmazotti bérek
és járulékok 27 millió forintot, a falu üzemeltetésének dologi és egyéb kiadásai kö-

zel 71 millió forintot, a pénzbeni szociális
ellátások 4 millió forintot, az eszközbeszerzések 4 millió forintot tesznek ki. A
költségvetésből felújításokra 2015. évben
közel 24 millió forint, tartalékként 1,7
millió forint lett tervezve. Az önkormányzat fenntartásában működő Háromhárs
Óvoda költségvetési főösszege 57.124.
ezer forint, mely jelentős pályázati bevételt is tartalmaz. Ebből bérekre és járulékokra 39 millió forint, dologi kiadásokra 16 millió forint, eszközbeszerzésre
1,5 millió forint került tervezésre. A fent
részletezett tételek alapján látható, hogy
az alcsútdobozi önkormányzat addig
nyújtózkodik, ameddig a takarója ér és hitelfelvétellel nem számol. Beruházások
illetve fejlesztések megvalósítása érdekében pedig a pályázati lehetőségek kihasználásának maximalizálására törekszik. Az elfogadott költségvetési rendelet
kimondja, hogy az önkormányzat gazdálkodásáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester
a felelős.
– Beszámoló az önkormányzati
adóigazgatással kapcsolatos feladatok
ellátásról és a helyi adókból származó
bevételek alakulásáról. Önkormányzatunk a törvényekben kapott felhatalmazás
alapján 2012. november 28-án alkotta
meg a helyi adókról szóló rendeletét, mely
alapján a következő adónemek kerültek
bevezetésre: I. Vagyoni típusú adók a) Telekadó b) Építményadó; II. Kommunális
jellegű adók a) Magánszemély kommunális adója; III. Helyi iparűzési adó; IV.
Átengedett központi adó a) Gépjárműadó.
A beszámolóból kitűnik, hogy a telekadó
(amely összesen 1 főt érint) az egyetlen
adónem, amelyen hátralék nem áll fenn.
Alcsútdobozon a magánszemélyek kommunális adójának összege 7.500 Ft/év. A
törvényben maximalizált érték 17.000 forint, vagyis a törvényi maximumnak
44%-a terheli csupán a lakosságot. Jelentős többletmunkát igényel, hogy az adózók bevallási kötelezettségüket szinte
minden esetben csak felszólításra teljesítik, illetve jelentős késéssel adják be bevallásukat. A magánszemélyek kommunális adó előírása 2012-ben 3.765.000 Ft
volt, ebből 2.899.963 Ft került befizetésre. 2013-ban az előírás 5.433.750 Ft volt,
ebből 4.353.352 Ft került befizetésre.
2014-ben az előírás 5.665.626 Ft volt,
ebből 5.427.013 Ft került befizetésre. Az
iparűzési adóbevétel évről évre növekszik. 2012-ben 17.736.147 Ft, 2013-ban
19.562.535 Ft, míg 2014-ben 32.188.299
Ft adó folyt be. A helyi iparűzési adó befizetések teszik ki az adóbevétel legnagyobb százalékát. A gépjármű adók te-

kintetében az önkormányzati adóhatóság
az okmányirodától kapott havi adatszolgáltatás alapján állapítja meg az adófizetési kötelezettséget és az adó mértékét. Az
adózás rendjéről szóló törvény értelmében azon adózók esetében, akiknek gépjárműadó tartozása az egy évi adóterhet
meghaladja, kezdeményezhető a gépjármű(vek) forgalomból történő kivonása.
– Határozat Kajászó Község Önkormányzata Alcsútdoboz Önkormányzatával szemben fennálló tartozásának rendezéséről. A felszíni csapadékvíz-elvezetési beruházás elszámolásával kapcsolatos perből Kajászó önkormányzatának Alcsútdoboz önkormányzata felé a mai napig pénztartozása áll
fenn. Az összeg mielőbbi megfizetése érdekében levélváltás történt, majd személyes egyeztetést folytattunk le. Ennek során megállapodás született arról, hogy
Kajászó az elmaradt fizetési kötelezettségének kamatkönnyítés mellett eleget
tesz, és egy összegben 2.606.807 Ft-ot
utal át 2015 március 31-ig az alcsútdobozi
Önkormányzat számlájára.
Az ülésen készült jegyzőkönyv
megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban vagy a www. alcsutdoboz.hu oldalon.
További hírek, események
Felkeresett a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóságtól Kiss Jenő Fejér-megyei
szakaszmérnökség vezető és kollégája,
Smeller Tibor úr, mivel az igazgatóságtól
a csapadékvíz-elvezetési közfoglalkoztatásba való bekapcsolódás lehetőségét
kértük. 5 fő közfoglalkoztatottat kapunk,
akik március 1-től egy évig dolgozhatnak
a helyi vízfolyások, árkok kitisztításán.
A Nemzeti Művelődési Intézet
felhívására regisztrációval csatlakoztunk
a 3. kulturális közfoglalkoztatási programhoz, amelynek keretében április 1-től
kaphatunk 1 vagy 2 fő minimum érettségizett, helyi lakos, regisztrált munkanélküli foglalkoztatására lehetőséget. Rendezvényeink lebonyolításához, forrásszerzéshez (pályázatok) lehet segítségünkre ez a program.
December második felében Göbölre 3 kamion murvát vitettünk ki, hogy
javítsuk az utak állapotát. Az elterítését
helyi lakosok és a Mészáros Kft. gépi segítségével sikerült megoldani.
Magyarország kormányának döntése értelmében településünk 27 erdei
köbméter szociális tűzifa juttatásban részesült, amelynek elosztására a november
24-i testületi ülésen rendeletet alkottunk.
A beérkezett igények alapján 47 jogosult
alcsútdobozi családhoz juttattuk el egyenlő arányban a váli erdőből ideszállíttatott
szociális tűzifát.
Tóth Erika polgármester
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

Húsvéti módon élni

Az ökumené margójára

Ebben az évben februárban lesz
hamvazószerda, és elkezdődik a nagyböjt.

Galata 2:1-14

A böjti időt húsvéti bűnbánati időnek is hívjuk. A bűnbánat szó
sokakban negativ érzéseket vált ki. A bűnbánatot a bűnbánat
cselekedeteihez, a gyászhoz, a bánathoz és a töredelemhez kapcsolják. A német „büssen” szó tulajdonképpen ezt jelenti: kijavítani, jobban cselekedni, jóvátenni, helyreállítani, meggyógyítani. A böjti idő tehát olyan idő, amikor megpróbálunk jobban, nemesebben cselekedni, mint máskor.
A szerzetesi zsolozsma vigíliájában énekelt himnusz csodálatos képekkel írja le a böjti idő tulajdonképpeni célját:
Mértékletesen éljen a test,
éber legyen és tiszta a lélek,
hogy az időben megtett utunk
átvezessen a feltámadáshoz.
Isten szándéke, hogy e napnok
meggyógyítsák a földet.
Jeleket látunk csupán,
a föld is csak jelkép;
mert a körbejáró év
a téli fagy és homály után
tavasszal húsvétra készíti elő a földet.
A böjti idővel Isten nemcsak az emberi szívet, hanem az egész
földet is meg akarja gyógyítani. A húsvétra szeretne minket és az
egész világot előkészíteni, hogy az Isten által eredetileg nekünk
szánt élet újból kivirágozzék. A hagyomány a bűnbánat szóban
foglalta össze azt, hogy mit tehetünk, hogy siettessük a húsvétot.
A bűnbánat többnyire valamilyen konkrét bűnbánati cselekedettel van kapcsolatban. Tulajdonképpen abban áll, hogy figyelmesebben és körültekintőbben éljük életünket, hogy pontosabban végezzük munkánkat, mint egyébként, hogy intenzívebben
imádkozzunk, hogy tudatosabban ápoljuk kapcsolatainkat, és
egészen átadjuk magunkat a jelennek. A nagyböjti idő arra hív
bennünket, hogy szívünket ismét tudatosan Istenhez kössük, és
Istenből kiindulva járjuk hétköznapjainkat.
A bűnbánat azt is jelenti: helyreállítani és gyógyítani. Életünk gyakran sérült, megsebzett élet, olyan élet, amely nem tud
elszakadni sebeitől. A böjti időben figyelnünk kell sebeinkre, és
Isten elé kell vinnünk őket. Így gyógyulhatnak meg. Ha meggyógyultunk, ha egészségesek és egészek leszünk, akkor életünk áldást hoz és egészséget terjeszt mások számara is.
Varga Imre

Nemcsak községünkben, hanem az egész világon (ökumenélakott föld) ez év januárjában is a különböző felekezetek, az
egyetemes imahét keretében közös istentiszteleteket tartottak.
Óriási dolog, hogy az elmúlt században a felekezetek ádáz torzsalkodása alábbhagyott. Szerencsére, mind kevesebben vannak
a felekezetek képviselői közül, akik életben tartva a feszültséget
gyanúsan méregetik a másikat. S talán fogynak a másik szélsőséges álláspontnak a képviselői is, akik az „egy Istenünk van” jelszó árnyékában elvtelenül mossák össze a felekezeti határokat.
Ugyanis felekezeti határok és különbségek vannak. Nincs egységes keresztyénség. Ahogyan a valóságban nem létezik olyan,
hogy gyümölcs. Vagy alma az, vagy szilva az, vagy barack az.
Nincs egyetemes keresztyénség, hanem különböző színekben él
az egyház teológiai princípiumok és történelmi okok mentén tagolódva. Úgy, mint katolikus, református, evangélikus… Nem új
keletű dolog ez. Már Jézus halála után 20 esztendővel két nagyobb irány alakul ki az egyházon belül. A pogányból keresztyénné lettek, és a zsidóból keresztyénné lettek csoportja. E két
irányzat vitájából (idézett bibliai szakasz) sok mindent tanulhat
minden ökumenét megélni akaró ember és felekezet. Kiderül
egyfelől az igéből, hogy nincsen egyedül üdvözítő egyház (felekezet), csak egyedül üdvözítő Krisztus van. S éppen ezért el kell
ismernie minden felekezetnek, hogy a különbségek ellenére is a
Krisztus munkálkodhat más közösségekben is. Ez a gondolat
megszabadít a felekezeti szűkkeblűségtől, s egymás megbecsülésére vezet. Másfelől az ige arról beszél, hogy a különböző
irányzatok képviselői nem elszakadtak egymástól annak idején,
hanem keresték egymás közösségét, találkoztak időről időre, sőt
anyagilag is támogatták egymást. Ez azt üzeni, hogy igyekeznünk kell megismerni a másikat. Hiszen a saját identitásunk is
erősödik a másik identitásának ismeretében és elfogadásában.
Keresni kell a közösség lehetőségeit, szüntelenül erősíteni kell
egymást. Ugyanakkor minden felekezet nyugodtan járhatja a
maga útját. Igaz, hogy egy Istenünk van, de a hozzá vezető utak, a
tiszteletének a módja lehet különböző. A másik felekezet útját
nem utánozni, nem irigyelni kell, nem kritizálni kell, hanem tiszteletben tartva azt öntudatosan megélni a saját utunkat. Hiszen
nem véletlen, hogy ki-ki más és más felekezet színeiben ismerte
meg az Istent. Jogos a kérdés: lesz-e végső egység? A válasz erre
az, hogy nem lesz, hanem: van. A Szentírás tud arról, hogy a
mennyben Isten gyerekei minden felekezeti határtól mentesen
dicsérik az Istent. S mi van itt a földön? Itt feladatunk van:
imádkozni, s hitünket tanúságtevő módon megélni! Hátha egyszer megszán bennünket az Isten és lesz: „egy nyáj és egy Pásztor”.
Hős Csaba

Sokféle szándék van az ember szívében,
de csak az Úr tanácsa valósul meg.
Péld 19,21

4.

Alcsútdobozi hírek
Akire büszkék vagyunk

TÁJÉKOZTATÁS

FERENCZI ISTVÁN

Értesítem településünk lakosságát, hogy
2015. január 26-tól minden pénteken 8 óra
és 9.30 óra között a Bicskei Járási Hivatal
ügysegédje fogadó órát tart Alcsútdobozon a Polgármesteri Hivatalban.
Az ügysegédhez az alábbi ügyekben fordulhatnak bizalommal:
ź közgyógyellátás
ź ápolási díj
ź egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
ź időskorúak járandósága
A fenti ügyek intézéséhez kapcsolódó
nyomtatványok 2015. január 30-tól a hét
többi napján is elérhetők lesznek a Polgármesteri Hivatalban.

“Önmagunk megtalálásának a legjobb
módja, ha elveszünk mások
szolgálatában.”
(Mahatma Gandhi)
A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke a polgárőr mozgalomban végzett önzetlen, áldozatkész munkájáért Ferenczi
Istvánnak, az Alcsútdobozi Polgárőr
Egyesület titkárának „AZ ÉV POLGÁRŐRE” kitüntető címet adományozta. Az
elismerés átadására 2015. január 24-én
ünnepélyes keretek között, az egyesület
beszámoló közgyűlésén – családi összejövetelén került sor.
Ferenczi István 13 éve tevékenykedik polgárőrként, mint a 2002-ben létrejött Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület
alapító vezetőségi tagja. Az egyesület elnökével, Cseszár Istvánnal együtt a kezdetektől fogva arra törekedtek, hogy a
rendőrséggel és az önkormányzattal szoros kapcsolatot alakítsanak ki, és a falu lakosságának érdekében, az emberek javára
végezzék szolgálatukat. Az egyesület vezetőségének mind a mai napig az a legfőbb célja, hogy az alcsútdobozi polgárőrök mindenhol ott legyenek, ahol szükség van rájuk. Ennek a jelenlétnek a mindennapi biztosításáért dolgozik fáradhatatlanul Ferenczi István. Jól szervezett beosztással precízen irányítja az autós vagy
gyalogos járőrözést, az éjszakai és a napAz Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület mély
fájdalommal tudatja,
hogy 2015. 02. 02-án
hosszan tartó súlyos
betegség után 75 éves
korában elhunyt Cseszár István az egyesület elnöke és alapító
tagja. 2002 óta mindig nagy felelősséggel,
kiemelkedő, önzetlen munkával irányította az egyesületet. Nem múlt el rendezvény
vagy közéleti esemény nélküle. Elnökként tartotta a kapcsolatot az önkormányzattal, a polgárőr szervekkel, a rendőrséggel. Komoly betegsége ellenére is meghatározó szerepet töltött be az egyesület életében. Szeretettel búcsúzunk most Tőle
mind akik tiszteltük: polgárőr társak, barátok, falubeliek.
„Szerettem volna élni köztetek, De
a sors másképp rendelkezett. Küzdöttem,
de már nem lehet, Szeretteim isten veletek!”
Utolsó üdvözlettel:
az Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület
tagjai

Tóth Erika
polgármester

LOMTALANÍTÁS
pali szolgálatokat. Pista közel másfél évtizedes eredményes közösségi munkáját
Dr. Balázs Sándor, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetője is kimagaslónak ítélte.
Alcsútdoboz faluközössége nevében ezúton mondok én is köszönetet és gratulálok a kitüntetéshez!

A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a következő lomtalanítás időpontja:

Tóth Erika
polgármester

A lomhulladék 2015. április 10-én
17 órától helyezhető ki a közterületre.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Nagyon sok szeretettel köszönti
Perczel Istvánné, Marika
mézeskalács készítőt
76. születésnapján
a Tranker család

2015. április 11. 7ºº óra

HASZNOS INFORMÁCIÓK
ITT
www.csaladitudakozó.kormany.hu
CSALÁDI TUDAKOZÓ
SZOCIÁLIS TÁJÉKOZTATÁS,
TANÁCSADÁS

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy szeretettel köszöntjük
Kiss Jánosné szül. Dobozi Terézt 89. születésnapja alkalmából
Bense Ferencné szül. Vígh Gabriellát 85. születésnapja alkalmából
Orosz Jánosné szül. Gergely Teréziát 84. születésnapja alkalmából
Sebők Mihályné szül. Vépi Magdolnát 82. születésnapja alkalmából
Juhász Jánosné szül. Dobozi Máriát 80. születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak jó egészséget és derűs napokat kívánunk!
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei
Javuló tendencia
Félévkor minden igazgatónak számot kell
adnia munkája eredményéről, így teszek
most én is. Nézzük mi minden történt velünk szeptember eleje óta. Talán a legfontosabb, hogy ismét önálló intézményként
kezdhettük meg a tanévet. 96 tanulóval
zártuk a félévet, amely 2 fővel több, mint
tavaly. 14 főállású pedagógus dolgozik az
iskolánkban, van igazgatója az intézményünknek, így sokkal hatékonyabban,
alaposabban tudunk dolgozni. Alsó tagozatban 100%-os, felső tagozatban 98%-os
a szakos ellátottság, csak a felsős technika
tantárgy tanítását nem tudtuk megoldani
szakképzett pedagógussal. 21 féle délutáni foglalkoztatót szerveztünk az első félév
során. A tanulmányi eredmények vizsgálatánál megállapítható, hogy a főtantárgyak esetében 7 tantárgynál javulás alakult ki az előző tanév félévi eredményéhez viszonyítva, és 3 tantárgynál van viszszaesés. A készségtantárgyak esetében 5
tantárgynál van javulás, és 3 esetében
visszaesés. A második félévben mindenképpen erősíteni szeretném azokat a tantárgyakat, amelynél rontottunk az előző
évekhez képest. Érdemes beszélni arról,
hogy tavaly félévkor 4 kitűnő volt, most 9
van, jeles tanuló tavaly 9 volt, most 13
van. Tavaly ugyanebben az időszakban 10
tantárgyi elégtelen érdemjegy volt, most 4
(2 fő). A tavalyi évben tanulóinknak volt
45 igazolatlan órája, most egy sem volt.
Fontos megemlítenem a magatartás jegyeket, és a beírások számát. Az elmúlt
tanév félévekor 101 beírása volt a tanulóinknak, most összesen 21. Rendkívül szigorú intézkedéseket vezettem be a tanulói
felügyeletre, ügyeletre, szünetekre vonatkozóan, amely meghozta az eredményét.
A tanulók félévi magatartásjegyein és
szorgalmi jegyein is látszik a javulás. Úgy
tűnik jó úton haladunk, elégedett vagyok.
Az első félév során egy pályázatot
adtunk be, melyet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma írt ki tehetséggondozásra.
A Nemzeti Tehetség Program keretén belül a kiírás, „A magyar kulturális örökség
megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó
programok támogatása” címmel jelent
meg. Mivel iskolánkban közel 20 éve van
néptánc oktatással egybekötött tehetséggondozás, így rájuk dolgoztam ki a pályá-
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Együtt ünnepeltünk
Két alkalmunk is volt, hogy együtt ünnepeljünk a Himnusz születésnapja alkalmából. Czunyiné dr. Bertalan Judit oktatásért felelős államtitkár asszony felhívást intézett minden magyar nyelvű oktatási intézmény igazgatója felé, hogy vegyenek részt az „ Együtt szaval a nemzet!” programban. Szívesen álltunk a feladat mellé és megszerveztük, hogy január
22-én 10.00 órakor az aulában egyszerre
szavalja iskolánk valamennyi diákja a
Himnuszt. Jövőre interneten is szeretnénk
csatlakozni. Másnap folytattuk az ünneplést a falu közösségével, amely nagyon jól
sikerült. Ünnepélyes volt a szép szavalatoktól, értékőrző volt a fonóházi jelenettől, a népmeséktől, és különleges volt az
énekkartól, táncosoktól. Sok idő, és sok

munka állt a másfél órás műsor mögött,
melyet szeretnék mindenkinek megköszönni, bármily módon is járult hozzá,
hogy ilyen színvonalas legyen ez az előadás. Jótékonysági felhívást is közzétettünk, miszerint a projektorra gyűjtünk.
20.000 Ft volt a ládikában, melyet köszönünk a szülőknek, pedagógusoknak,
falubelieknek, de sajnos ez nem elég a
projektorra. Nagy örömünkre ismét akadt
támogatónk. Jére Csaba képviselő úr már
két alkalommal ajánlotta fel iskolánknak
képviselői tiszteletdíját és most támogatónk lett Tima János alpolgármester úr és
Varga Ferenc képviselő úr is. Nagyon köszönjük! Meg lesz a projektor!

zatot, 996 000 Ft-os támogatást igényeltünk.
Az elmúlt időszakot összegezve
elmondható, hogy a tanév elején kitűzött
feladatainkat elvégeztük, a munkatervünk
szerint haladtunk. Hagyományainkat
megőriztük, ápoljuk. A fenntartóval
(KLIK) való kommunikáció rendszeres és
jó, az újonnan felálló helyi önkormányzattal, a polgármester asszonnyal és a képviselőkkel nagyon jó kapcsolatunk alakult
ki, mindenben támogatnak bennünket,
rendezvényeinken részt vesznek. Fontosnak tartottuk az információáramlás fejlesztését, ezért elektronikus levelezőprogramot hoztunk létre, ahol üzenni tudunk a szülőknek a legfontosabb esemé-

nyekről, tudnivalókról. Életre keltettük a
honlapot (www.alcsutdoboziiskola.hu),
amely szintén napi információkat tartalmaz a szülők, érdeklődők számára. Új arculattal jelenünk meg az Alcsútdobozi Hírek egy oldalán.
A második félév küszöbén ugyanazt gondolom, mint év elején, ha a diák
szorgalmas és fegyelmezett, ha szülő
gyermekére odafigyelő, és gondoskodó,
akkor a pedagógus szakértelme, segítségnyújtása együttesen csodákat eredményez. Bízom benne, hogy így lesz és a tanév végén még jobbak lesznek az eredmények.

Keindl Zoltánné

Keindl Zoltánné
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A Háromhárs Óvoda hírei
TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0031.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI FEJLESZTÉS
A HÁROMHÁRS ÓVODÁBAN

Pályázatunkban vállalt feladataink egyike
az volt, hogy szülői tréningeket, fórumot
szervezünk a kedves szülőknek az óvodai
beszoktatást, az óvodai nevelést és az iskolai életre való felkészültséget érintő témakörökben. Legutóbbi ilyen fórumon,
január 15-én délután a Bicskei Nevelési
Tanácsadó vezetőjét és szakembereit köszönthettük körünkben.
Vendégeink értékes előadást tartottak a Nevelési Tanácsadó működéséről,
feladataikról, a gyermekek, szülők és az
óvoda jogairól, kötelességeiről, az iskolai
életre való felkészültségről, az „iskolaérett” gyermek legfontosabb jellemzőiről,
az iskolaérettségi vizsgálatok menetéről.
Több fontos kérdést megválaszoltak, pl:

Ki kérheti a gyermek vizsgálatát? Milyen
idős korig maradhat a kisgyermek óvodás? Szülőként nehéz megélni, hogy a
nem régen járni tanuló gyermekünk már
az iskolába lépés előtt áll. Sok kérdés merül fel bennünk: meg tud-e felelni gyermekünk fizikailag, lelkileg, érzelmileg,
vagy akár intellektuálisan azoknak az elvárásoknak, helyzeteknek, amelyeket az
iskola szinte az első pillanattól támaszt
vele szemben? A három ill. négy év óvodai nevelés alatt a gyermek óvodai életéről, viselkedéséről, fejlődéséről sok tapasztalatot gyűjtünk, melyek segítik döntésünket abban, hogy a gyermek, a maga
érési tempójában képes lesz-e az iskola
tanulási környezetében hatékonyan helyt-

állni. Minden gyermek más és más, külön
személyiség, különbözőképpen fejlődik,
különböző tempóban érik. Nem sürgethetjük ezt a folyamatot, időt kell adni a
gyermeknek, illetve amiben igényli a segítséget, abban segíthetjük őt. A jogszabály úgy írja elő, hogy azokat a gyermekeket kell beíratni az iskolába, akik augusztus 31-ig hatévesek lesznek. A
2015/16-os tanév szeptemberétől tehát
azok tankötelesek, akik 2009. szeptember
01. előtt születtek, hiszen 2015. augusztus
31-éig betöltik 6. életévüket. Az új törvény alapján az iskolakezdésről az óvodavezető dönt, illetve szükség esetén (pl.
ha véleménykülönbség van a szülő és a
pedagógus között; nehezen ítélhető meg a
gyermek fejlettsége; vagy halasztott iskolakezdés után további egy év óvodai nevelés látszik szükségesnek) kezdeményezi
az iskolaérettség megállapítását. Az előadások után – hidegtálas vendéglátás mellett – szabad teret adtunk a személyes, kötetlen beszélgetésnek. Reméljük, hogy a
kedves szülők és meghívott vendégeink
hasznosan töltötték velünk ezt a délutánt.
Óvári Zsoltné

Pedagógiai szakszolgálatok feladatai II.
Az előző hónapban elindítottam egy sorozatot, mely röviden bemutatja a szülők
számára, hogy minként alakult át a
Bicskei Nevelési tanácsadó, Pedagógiai
Szakszolgálattá. Írtam már a korai fejlesztésről, amely már az óvodás kor előtti
időszakot érinti. A mai terület, amit szeretnék bemutatni, az a fejlesztő felkészítés.
A közoktatási törvény 30.§ (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy a
súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek, attól az évtől kezdve, amikor betölti

az ötödik életévét, az óvodai év első napjától kezdődően fejlesztő felkészítésben
vesz részt.
A fejlesztő felkészítés feladata,
hogy azoknak a gyermekeknek, akik
tankötelezettségüket sajátos nevelési
igényük miatt nem tudják teljesíteni,
biztosítsa a fejlődésükhöz szükséges
felkészítést, a szülő bevonásával, szülő
részére tanácsadás nyújtásával.
Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a
fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus foglalkozik a

gyermekkel egyéni foglalkozás keretében, legalább heti 3-5 órában. A gyermek
állapotától függően a szakértői bizottság
dönti el a foglalkozások számát. Ebből is
az látszik, hogy a Nemzeti Köznevelési
Törvény megalkotása alapos volt, minden egyes részletre kitért, és senkit nem
hagy segítség nélkül.
Keindl Zoltánné
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ORVOSI ÜGYELET
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.

ALCSÚTDOBOZI HÍREK
Ingyenes kiadvány

Állatorvosi ügyelet
február 14-15.
Dr Kiss Sándor , +36/20/9411900; 22/254 505
február 21-22.
Dr Takács Rudolf , +36/20/9563041; 22/354 193
február 28-01
Dr Tajthy Gábor, +36/20/9417873; 22/350 056
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Felelős kiadó: Tóth Erika polgármester
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