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A keresztútjárás hagyománya

Böjt
Máté Evangéliuma 6:16-18

A keresztút eredetileg
az a mintegy fél kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. A hagyomány szerint a
szent körúton már a
feltámadás utáni napokban végigmentek
néhányan. Hagyományként él az is, hogy
a Boldogságos Szűz
felkereste Fia szenvedésének helyeit, annak mennybemenetele után. Később
emlékkápolnákat is létesítettek az útvonal főbb helyszínein. A
ferences atyák vezetésével már a 11. századtól zarándokok látogatták, bár azok az állomások nem voltak teljesen azonosak a
maiakkal. Európában elsőként olasz területeken imádkozták a
stációkat. Szabadtéren a németek állították fel először a 15. században hét állomással.
A tizennégy stációs forma Betlehemben 1518-tól honosodott meg. Az Itáliai Szent Lénárd népmissziójának köszönhetően kontinensünkön a 18. században terjedt el a tizennégy állomásos forma. Szent Lénárdot a keresztút prédikátorának nevezték el. Húsz év alatt – 1731 és 1751 között – 572 keresztutat állított fel. Az állomások számát, a keresztút felállításának helyét,
körülményeit és az ájtatosság módját XII. Kelemen pápa szabályozta és egységesítette 1731-ben kiadott rendeletében.
Így egyre több helyen idézte fel, és véste lelkébe minden
kor embere Jézus tanácsát: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen engem”.
Csak Krisztus útján járva vagyunk képesek elfogadni a
fájdalmat és értjük meg igazán, hogy nincs igazi szeretet, ha nem
tudunk lemondani önmagunkról, korlátainkról és arról az akaratunkról, hogy mindent birtokoljunk. A szeretet tehát szükségszerűen magában foglalja a fájdalmat és az önajándékozást. A kereszt misztériumában benne van a szeretet misztériuma is.
Ezért fontos, hogy a nagyböjt folyamán önmegtagadással
is vállaljunk lojalitást a bennünket megváltó Krisztus mellett.

Böjt havába érkeztünk. Napjainkban két végletes hozzáállással
viszonyul a böjthöz a modern ember. Vagy úgy gondolja, hogy a
böjtnek nincs igazán értelme és jelentősége az életben. Vagy
megelégszik a „divatböjtök” egyikével, melyeknek ugyan van
haszna, de vajmi kevés közük van a keresztény lelkiséghez. Sokan ez idő tájt egészségügyi megfontolásból élnek a magazinok
által is propagált böjtök egyikével, s vesznek például léböjtkúrát,
vagy valamilyen tavaszi tisztítókúrát. Mások az ökológiai böjt
mellett döntenek, s nem szállnak autóba, ha nem muszáj, hogy ne
terheljék a környezetet. Vannak, akik szolidaritási, szociális böjtöt tartanak, s nem élnek a mások kizsákmányolásán alapuló termékekkel, mint például a kávé, vagy csokoládé. De vannak olyanok is, akik valamilyen alternatív életstílusból merítve száműzik
például a televíziót az életükből, hogy több idejük jusson a családra. Mindebből egyértelművé válik, hogy a keresztény ember
nem negligálhatja a böjtöt, de nem is elégedhet meg a böjt szekularizált, spiritualitástól megfosztott formáival sem. Jézus maga is
böjtölt, sőt tanította is övéit a helyes böjtről. S eszerint a böjt nem
csupán a lemondás valami jóról és kellemesről, hanem ennél
több. Nincs rendjén, hogy gondolkodásunkban a böjt gondolata
összefonódott a lemondás, a kényszer, a megvonás, a koplalás, az
áldozat gondolatával. Azzal, hogy lemondva rosszul érzem magam, s szenvedek, nem szerzek érdemeket. Hiszen a böjt nem valami jónak a kényszerű elvesztése, hanem ennél sokkal több. A
böjt kegyelmi állapot. A böjt a „mankók eldobása”. Elhajítása annak, amiről azt gondoltam, hogy nem tudok nélküle élni. A böjt
elengedése azoknak a szokásoknak, életmechanizmusoknak, reflexeknek, amik életem káros részeivé lettek, hogy ráhangolódjak
arra, Aki a lényeg. Nem a lemondás a böjt fő motívuma, hanem a
ráhangolódás Istenre. A böjt nem a megszűkölése valaminek, hanem új lehetőség, új gazdagság, új nyitás a végtelenre. Nem áldozathozatal, hanem megajándékozottság Istennel. Az életmankók
eldobása, s felszabadulás az Istennel való közösségre. A böjt nem
megvonás, hanem részesedés Isten ígéreteiben. A böjt nem áldozat, hanem megajándékozottság azzal a Krisztussal, aki magát áldozta értem. A böjt nem szomorúság, hanem vígasság, öröm, ünnep. A böjt, hálás visszhang mindarra, amit Isten tett értem.
Visszhang Isten böjtjére, arra, hogy Ő a kereszthalálig alázva magát lemondott életéről miértünk. A böjt szabad, önkéntes és belsőséges készülődés a Húsvétra! Ráhangolódás a szeretetre!

Varga Imre

Hős Csaba

Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

Sokféle szándék van az ember szívében,
de csak az Úr tanácsa valósul meg.
Péld 19,21
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI FEJLESZTÉS A HÁROMHÁRS ÓVODÁBAN
Szülői tréning (Február 10.)
Újabb szülői tréninget tartottunk az óvodában február 10-én délután 17 órától.
Vendégünk volt Artainé Deák Anikó,
pszichológus volt. Pszichológusunk tartalmas előadást tartott a kisgyermekkori
viselkedésről, viselkedési zavarokról, a
fejlődést befolyásoló tényezőkről. Több
színes példát hozott a saját családjából és
hosszú éves pszichológusi munkájából
egyaránt. Válaszolt a szülői kérdésekre is,
melyek kiterjedtek az éjszakai alvászavaroktól kezdve az iskolakezdés nehézségeire is. De a legfontosabb témánk az óvodai beszoktatás volt.
Rengeteg kérdés kavarog bennünk
ilyenkor, amikor gyermekünk 2,5 ill. 3
éves lesz. Az óvodai beszoktatás nagy
próbatétel a gyereknek és a szülőnek
egyaránt. Ez egy nagy megmérettetés, és
teljesen természetes, hogy különböző félelmekkel jár!
Mitől félnek a szülők? Az óvodában kiderül, hogy vajon jól teljesítettek-e
eddig, mint szülők. Lehet, hogy ezt nem is
fogalmazzuk meg magunknak tudatosan,
de ekkor kapunk először visszajelzést arról, hogy a gyermekünk „megfelel-e”,
„beszokik-e”...
Mi óvónők azt szoktuk mondani,
hogy még nem láttunk olyan gyereket, aki
ne tudott volna az oviba beszokni. Lehet,
hogy valakinek kevesebb, valakinek több
időbe telik, de előbb-utóbb minden gyermek képes lesz rá. Vagyis: ha az óvodai
beszoktatás nem zajlik le néhány hét alatt,
azért ne csodálkozzunk...
Bátran kérdezzük az óvó néniket!
Nagy tapasztalatuk és számtalan jó ötletük van, hogy mi könnyítené meg ezt a
dolgot. Az óvodai beszoktatás nem egyszerű feladat, hiszen az óvónőknek is meg
kell találniuk a kulcsot a különböző környezetből érkező, különböző személyiségű gyerekekhez. Először a szülőt kell
megnyugtatni, hogy jó helyen, biztonságban lesz a gyermeke. Az óvónő már első
pillanatra felméri, milyen személyiségtípusba tartozik egy gyerek, és az óvodai
beszoktatás menetét, módját, idejét is ehhez tudja igazítani.
Beszéljünk a félelmeinkről, gyermekünk fejlődéséről, osszuk meg nevelési elveinket! Az óvó nénikkel való jó kapcsolat kialakítását most kell elkezdeni,
amely több szempontból is meghatározó
lesz a következő 3 évben.
Óvári Zsoltné
Előadás és ovi-mozi
Nem unatkoztunk februárban! Készül-
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tünk a farsangra minden téren. Előadó
művészt, Ágoston Anita színművésznőt
hívtuk el vendégségbe február 13-án
délelőtt, hogy zenés, gyerekeknek szóló,
farsangi „mulatozós” műsorral fokozza a
hangulatunkat. Műsora fergeteges, kifejezetten zajos sikert aratott gyermekeink
körében.
Ovi-mozi programot is szerveztünk február 18-án, „Frakk a macskák
réme” című magyar rajzfilmsorozatból
néztünk meg néhány epizódot. A gyerekeknek nagyon tetszett a két lusta macska
gonoszkodása, de Frakk mindig helyrerakta őket, úgy ahogyan megérdemelték.
Tanulságos történeteket láttunk, és vidám
hangulatban telt el együtt megint egy
délelőtt.
Óvári Zsoltné
Farsangi kézműves est a szülőkkel
(Január 29.)
Két héttel a farsangi rendezvényünk előtt
kézműves estet szervezett az óvoda a szülők és a gyermekek számára. Igyekeztünk
érdekes, figyelemfelkeltő anyagokat, kellékeket beszerezni a farsangi álarcok,
szemüvegek díszítéséhez. Az óvó nénikkel már napokkal előtte kasíroztuk az álarcformákat, és színes kartonokból farsangi szemüveg alapokat vágtunk ki.
Hosszú sorba állítottuk az asztalokat, és
kitettük a színes csillámporokat, flittereket, glitteres irónokat, színpompás tollakat, a kasírozott álarcokat és a karton
szemüvegeket. Hamarosan megjelentek a
még óvodában maradt gyermekek, és kérésükre azonnal elkezdődött az alkotás
egy órával a kiírt kezdés előtt. Mire a szülők és a részvevők megérkeztek, csak
ámultak a szebbnél szebb álarcokon és
szemüvegeken.
Ezután a szülőket is elkapta az alkotásvágy, és ettől fogva együtt díszítették az álarcokat és a szemüvegeket a gyerekekkel. A rendezvény sikerét jelezte,
hogy alig tudták abbahagyni a munkákat
és a végén a gyerekek nem akartak hazamenni. Nagyon szép királylányok, tündérek, titokzatos álarcok, szemüvegek születtek, és számomra a legeredetibb a skót
férfi álarc volt, vörös, bozontos szemöldökkel, skót kockás sapkával, és vörös bajusszal, szakállal.
Tóthné Tóth Gabriella
Itt a farsang, áll a bál… (Február 14.)
Hosszú hetek óta folyt a lázas, izgatott készülődés az idei farsangi mulatság miatt.
Amikor reggelente végigmentem a folyosón, mindenhol vidám gyermekarcokat

láttam. Többen kis csoportokba verődve
álltak és arról pusmogtak, hogy minek
fognak beöltözni, vagy a kör közepén állót nézték, aki éppen bemutatta a „titkos”
tánclépéseket. Mert persze óriási titok
övezte, hogy mire készülünk, éppen ezért
mindenki tudott róla.
Eljött a várva várt nap, és végre
felvehettük a ruhákat, amelyek csak erre
az alkalomra készültek, és amiért az anyukák és az óvó nénik fáradtságot nem kímélve, éjszakákba nyúlóan dolgoztak.
Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal,
ha azt mondom: MEGÉRTE!

Megérte, hiszen a szülők számára a legnagyobb öröm az, ha láthatják gyermekük
boldogságtól ragyogó arcát, és higgyétek
el, ezzel mi óvó nénik is így vagyunk, hiszen a mi gyerekeink is, nem igaz? Miközben a gyerekek táncát néztem, azon
gondolkodtam, biztosan 3-6 évesek?
Minden csoport koreográfiája nagyon
összetett volt, és sok odafigyelést, gyakorlást igényelt, mégis egyszerre, hiba
nélkül táncoltak, és látszott, hogy mindezt
szívesen teszik. Na jó, nem minden hiba
nélkül, de ugyan ki figyelte ezt! Mindanynyiunk nevében mondhatom: nagyon
büszkék vagyunk a mi kis óvodásainkra!
Salamon Tamásné
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Képviselőnk: Vargáné Ángyás Gabriella
– Az eddig bemutatott önkormányzati képviselőkhöz hasonlóan ismert személyiség
vagy a községben. Születésed óta itt élsz,
itt alapítottál családot. Követve édesanyádat, te is a védőnői hivatást választottad. Már több mint két éve látod el a
községi védőnői feladatokat úgy, hogy
közben Bicskén is van körzeted. Most pedig, a falu bizalma alapján képviselő is
lettél. Hogyan egyeztethető össze ez a soksok feladat a magánélettel, hiszen tudjuk,
hogy a család gazdálkodik, két kisfiút is
neveltek, azaz otthon is sok a teendő.
– Nem egyszerre, hanem szépen,
lassan, az évek során rakódtak egymásra a
feladatok, volt idő alkalmazkodni a megnövekedett kötelezettségekhez. Gondosan szervezem a napjaimat, rendszer van
az egyes tevékenységek sorában. Elsők a
gyerekek, az óvodába, iskolába járás és az
ezzel kapcsolatos szülői feladatok. A védőnői munka természetesen nem fér bele
a heti 20 órába, hiszen helyettesként, a
bicskei főállás mellett látom el a feladatot.
A rendszeres tanácsadás, családlátogatás
sok plusz munkát igényel. Nagyon sok segítséget kapok családomtól. Szüleim,
testvérem és családja szintén a községben
él, nem is távol lakunk egymástól. Nélkülük, valamint férjem feltétlen támogatása
nélkül nem tudnám megszervezni a mindennapokat. És ezekhez társul még a képviselői munka, melyet a falu bizalmából
nagy tisztelettel fogadtam el.
Az állattartás, mezőgazdasági
munka állandó jelenlétet igényel, azonban ragaszkodunk ahhoz, hogy évente
egyszer, egy hétre elmenjünk nyaralni.
Ilyenkor van nagy szerepe a „családi logisztikának”! Nem tudom eléggé megköszönni a hozzátartozóimnak, hogy lehetővé teszik számunkra ezt.
– Minden képviselőtől megkérdeztük eddig, így tőled is: mi indított arra,
hogy az alcsútdobozi közéletben önkormányzati képviselőként részt vegyél?
– Kívülállóként azt tapasztaltam,
hogy a gazdasági, pénzügyi szempontok
mindig megelőzik az egyéb, profittal nem
kecsegtető önkormányzati feladatokat.
Szeretném elérni, hogy most másképp legyen. Munkámból adódóan elsősorban a
szociális, egészségügyi kérdések előtérbe
helyezését tartom fontosnak. A testület és
a polgármester asszony is egyetért ezzel,
így könnyen megvalósíthatóak az elképzeléseim. Sok forráslehetőséget remélünk
a pályázati kiírásoktól, ugrásra készen
várjuk a lehetőségeket. Minden eszközt
megragadunk a tervek megvalósításához.
– Képviselőként mely területen
tudsz segítséget nyújtani a testületnek a
faluvezetésben?

– Azt hiszem az eddigiekből is kitűnt: szociális és egészségügyi kérdésekben. Védőnőként pontosan ismerem a község szociális helyzetét, különösen a kisgyermekes családok esetében. De a családsegítő
és gyermekvédelmi szolgálattal szoros
kapcsolatot tartva minden rászoruló helyzetét pontosan ismerem.
– Áldásos védőnői tevékenységedbe még az is belefért, hogy a szülőkkel közösen varázslatos várótermet alakítottatok ki, amely nagy segítségedre van abban, hogy a gyerekek félelem, szorongás
nélkül és szívesen menjenek tanácsadásra
szüleikkel. Szíved szerint mit lehetne még
tenni azért, hogy a védőnői szolgáltatás
színvonala tovább emelkedjék? Azaz mik
a további terveid? Honnan vársz erre forrást?
– Nagyon sok még a tennivaló, akkor is, ha helyettesként látom el a védőnői
feladatot. A tanácsadó várótermének bútorzatát szeretném korszerűsíteni, társa-

dalmi összefogással tovább díszíteni a falakat a fogadó helyiségben is. A váróban
szeretnék még egy játszósarkot kialakítani, ahol a várakozást megkönnyítheti néhány játék. A feszültséget is oldja ez a
gyerekekben, hiszen nem csak tanácsadás
a feladat, hanem esetenként védőoltások
kellemetlen élménye várja őket. A faluvezetés elhivatott e tekintetben is, így bizton
számíthatok támogatásra. Itt ragadom
meg az alkalmat, hogy megköszönjem a
sok szülői segítséget, melyet a tanácsadó
várójának szépítéséhez kaptam!
– Falusi lány vagy, párod is idevalósi. Látjuk, hogy igen sokat dolgoztok,
és tiszteletre méltóan a földművelést, állattartást választottátok megélhetési formának a munka, hivatás mellett. Kisfiaitok nem játékautóval, motorral közlekednek a járdán, hanem játéktraktorral. Apjukkal járnak szántani-vetni az igazi traktorral. Láthatóan már most szeretik a mezőgazdaságot. Tudatos-e ez a nevelés a
részetekről? Remélitek-e, hogy a fiúk folytatják majd ezt a munkát?
– Nem tudatos, de ezt látják, ebben
nőnek fel, s közben meg is szeretik. Kényszeríteni nem szeretnénk őket a folytatásra. Megtanultam a szüleimtől: abban
támogatni a gyermeket, amihez kedve van
a pályaválasztás idején. Ha ez például az
ács foglalkozás, akkor abban, ha a gazdálkodás, akkor annak megtanulásához nyújtunk erkölcsi, anyagi támogatást. Természetesen nem bánnánk, ha felnőttként
folytatnák a mi tevékenységünket.
– A szerkesztőség nevében köszönöm válaszaidat és jó egészséget, eredményes munkát kívánok köz- és magánéletben egyaránt!
Készítette: Gulyás Györgyné

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Dr. Gulyás László
A Vértesaljai Református Egyházmegye
gondnoka

A 2014-ben történt tisztújítás alkalmával
a falunkban élő Dr. Gulyás Lászlót választották egyházmegyei gondnoknak. Gulyás László tabajdi születésű, 1976-óta

tagja a tabajdi egyházközségnek. Édesapja Gulyás László tizenöt évig volt presbiter. A nyugalmazott főiskolai tanár
2005-óta presbitere egyházközségének,
2010-óta főgondnok. Fő feladata a Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda fenntartói munkájának
segítése.
Tevékenységére kérjük mi is Isten
áldását!
a szerkesztőség
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Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokat érintő változásokról
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási hivatalok hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai különválnak.
Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők: aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás
illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás); időskorúak
járadéka; ápolási díj (alapösszegű, emelt
összegű és kiemelt ápolási díj); közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú);
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott és teljes egészében központi
költségvetési forrásból kifizetett szociális
ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról,
jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek, az ún. települési támogatás keretében.

Jelentős változás, hogy 2015. március 1.
napjától az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési
jegyzők helyett. A támogatást a Kormányhivatal folyósítja minden hónap 5.
napjáig. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál.
Az aktív korúak ellátása során
megállapítható ellátástípus jelenleg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a
rendszeres szociális segély. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a
2014. évhez hasonlóan 22.800 Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.
A rendszeres szociális segély
2015. március 1-jétől ebben a formában
már nem lesz része a szociális ellátórend-

Szelektív hulladékgyűjtés Alcsútdobozon
A csomagolóanyagok házhoz menő gyűjtése a közszolgáltatás keretén belül egész
éven át havi 1 alkalommal a település teljes közigazgatási területén biztosított.
Műanyag hulladékok gyűjtése a
szállítási naptárban meghatározott szállítási napon korlátozás nélküli mennyiségben (ugyanabban a gyűjtőzsákban) kihelyezhetők üdítős, ásványvizes PET palackok, műanyag alapú flakonok, fóliák,
bevásárló szatyrok, fém italosdoboz, italoskarton (Tetra Pack). A begyűjtött szelektív hulladék az elszállítás után szalagrendszerben kerül kiválogatásra.
A hulladékok könnyebb azonosíthatósága érdekében kérjük a szelektíven
gyűjtött hulladékot lehetőség szerint átlátszó (áttetsző) műanyag zsákban szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé a szállítási naptárban megjelölt szállítási napon
reggel 7 óráig.
A hulladék hasznosíthatósága érdekében a zsákban elhelyezett hulladékok
szennyezés mentesen kerüljenek a zsákba. Ne tegyen bele zsíros, olajos, élelmiszerrel vagy vegyszerrel, illetve mérgező
anyaggal szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet, hungarocellt! A szennyezett hulladék nem
hasznosítható; nem kerül elszállításra!
A papírhulladék gyűjtése a csomagolóanyagok házhoz menő szelektív
gyűjtésének napján történik.
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Kérjük, az alábbi papírhulladékokat elkülönítetten, összehajtogatva és összekötözve helyezzék ki az ingatlan elé:
- újságpapír, prospektus, könyvek, füzetek, irodai papírok, géppapír,
papírzacskó, kozmetikai és élelmiszerek
kartondobozai, háztartási gépek kartondobozai. A papír nem lehet olajos, zsíros
vagy egyéb módon szennyezett!
Üveghulladékok (italos üveg,
befőttes üveg) szelektív gyűjtése. Üveghulladékot (italos üveget és befőttes
üveget) kizárólag a gyűjtőszigeteken lehet elhelyezni; ezen hulladékok elhelyezésére a gyűjtőszigeteket kell igénybe

szernek. A rendszeres szociális segély helyett egy új ellátási forma, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre. Azon személyek
aktív korúak ellátására való jogosultságát,
akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való
jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28. napjáig felül kell vizsgálnia.
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a
Szociális törvényből. Ezen időponttól
kezdődően a támogatás ebben a formában
nem állapítható meg. A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, melyet helyi rendeletben szabályozhatnak.
További információk:
kormanyhivatal.hu/hu/fejer
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/h
irek/tajekoztato-a-penzbeli-estermeszetbeni-szocialis-ellatasokaterinto-valtozasokrol
(Fejér Megyei Kormányhivatal)
venni. Az üveghulladékot tartalmazó szelektív gyűjtőedénybe nem dobható ablaküveg, autóüveg, fénycső, izzólámpa, zárókupak, porcelán, kerámia, szennyezett
üveg, egyéb összetételű hulladék, mivel
ezek nem hasznosíthatóak.
Felhívjuk figyelmét, hogy a vonatkozó törvényi és rendeleti előírások
alapján, azokon a településrészeken,
ahol a házhoz menő szelektív hulladékszállítás biztosított, az ingatlan tulajdonosa köteles a szelektivitásnak megfelelő
hulladékot elkülönítetten gyűjteni, illetőleg a Közszolgáltatónak a szelektív hulladékok szállítási napján átadni. A háztartási hulladékba a szelektíven gyűjtött
anyagok nem helyezhetők el.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS IDŐPONTJAI
2015.
2016.

március 13.
aug. 14.
január 15.

április 10.
szept. 11.
február 12.

Felhívás
Az Alcsúti Református Egyház kéri,
hogy adományaikat és egyházfenntartói járulékaikat NE a Buda Takaréknál vezetett számára fizessék (utalják), hanem befizetéseiket személyes
tegyék meg Komáromi Gábornénál!

május 8.
október 9.
március 11.

VHG-DEPÓNIA

június 12.
nov. 13.
április 8.

július 10.
dec. 11.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Az Alcsútdobozi Katolikus Karitász nevében kérem a tisztelt lakosságot, hogy a
tavaszi lomtalanításnál kidobásra szánt,
de még jó állapotban lévő holmikat (ruhanemű, bútor, háztartási eszköz stb.) juttassák el a katolikus plébániára, vagy telefonon jelezzenek: +36 30 4834 188. Előre is
köszönjük a segítséget!
Szabó Istvánné

Alcsútdobozi hírek

Az Önkormányzat hírei
Több napirendet tárgyalt képviselő-testületünk legutóbbi, 2015. február 23-i ülésén, melyből az alábbi három témára hívom fel a figyelmet.
1.) Az új szociális rendeletünk elfogadása. Idén márciustól a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások rendszere átalakul, változik az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás.
Az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt élethelyzetekre, települési
támogatás keretében nyújthatnak rendszeres támogatást. A rendkívüli élethelyzetbe került, az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek
pedig rendkívüli települési támogatás
révén kaphatnak helyben segítséget.
Mindkét támogatási formához rendeletben rögzített eljárási szabályok társulnak,
amelyet a kérelmezőnek és a támogatónak
is be kell tartani. Alcsútdobozon a rendszeres települési támogatást jövedelmi viszonyok alapján azokhoz a lakásfenntartással összefüggő kiadásokhoz nyújtja az
önkormányzat, amelyek megfizetésének
elmaradása a kérelmező lakhatását veszélyezteti (a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez, az albérleti
díjhoz, a tüzelőanyag költségeihez).
Rendkívüli települési támogatás jövedelemhatárhoz kötve és rászorultsághoz igazodva alkalmanként (elsősorban élelmiszersegély, tüzelősegély, gyógyszertámogatás céljából), vagy jövedelemtől függetlenül, de csak évente egy alkalommal
adható. Új támogatásként, a fiatal családosok érdekében vezette be az alcsútdobozi önkormányzat a gyermekszületési
települési támogatást, amely a gyermek
születésével összefüggő költségek mérséklésére egyszeri, 25.000 Ft összegű se-

Kis tervek után merészebb álmok
Alcsútdoboz (zsm) – Az önkormányzat
elfogadta idei költségvetését, 148 millió
forintból gazdálkodhat a község. Felújításokra 24 millió forintot fordíthatnak,
szerény és takarékos működéssel jut pénz
a tervekre. Folytatódik a polgármesteri hivatal renoválása, a külső után a belső helyiségekre is sor kerülhet. Az utak alatt elhelyezett csatorna megsüllyedt fedeleinek cseréje, javítása ugyancsak időszerű,
mondta el Tóth Erika polgármester. Sorrendet állítottak fel, hogy mely utcákban
és mely útszakaszokon a legsürgősebb a
korrekció. A Fejérvíz Zrt-vel megállapodást kötött az önkormányzat a költségek
megosztására, s a társaság által a községnek fizetett idei bérleti díjat is a javításokra fordítják a saját forrás mellett.

gítséget jelent. A települési támogatások
megállapítása iránti kérelmeket a hivatalban átvehető formanyomtatványokon kell
benyújtani.
2.) A települési értéktár-bizottság létrehozása a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012.
évi XXX. sz. törvény alapján. Településünk számos, a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött szellemi, anyagi, természeti, közösségi értékkel, termékkel rendelkezik, amelyek megóvása, fejlesztése
kötelességünk. A megválasztott öt fős Értéktár Bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. A bizottság vezetője Szakáll Béláné, tagjai: Zsigrai Péter, Szili Árpádné,
Komáromi János, Boross József. A képviselő-testület a bizottság tevékenységével kapcsolatos működési szabályzatot is
elfogadta.
3.) Térítési díj bevezetésének elfogadása. Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás arról határozott, hogy a házi
segítségnyújtás jelenleg ingyenesen
igénybe vehető ellátási formáját – az állami hozzájárulás mértékének csökkenése
miatt – óradíj megfizetéséhez kötött ellátásra változtatja. Az április 1-től alkalmazandó díj mértéke szolgáltatási önköltségen alapul, és jövedelemhez kötötten, sávosan számított. Így a legkevesebb 323
Ft/óra (az öregségi nyugdíj legkisebb öszszegének esetében), a legmagasabb pedig
1070 Ft/óra (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-a esetében). Felmerülhet, hogy a döntéssel a szolgáltatást
igénybe vevők száma csökkenni fog. El
kell mondani, hogy a házi segítségnyújtás
rendszerébe való bekerülés feltételei központilag szigorodnak. A rendszerbe ezuA legfontosabb teendők között szerepel az
általános iskola energiatakarékos megújítása, a részben műemlék épület korszerűsítése: új nyílászárók beépítése, kazáncsere, egyebek. Új beruházásokra és fejlesztésekre csakis pályázatokból számíthatnak, hangsúlyozta a polgármester
asszony. A régi községháza renoválását is
folytatnák, ami az előző ciklusban megtörtént külsőleg. A kialakítandó tetőtérben
turistaszállót kívánnak elhelyezni, az alsó
traktusban megtartanák a helytörténeti kiállítást, s további kiállítóterekkel bővítenék az Alcsútdoboz szívének meghatározó építményét. Az óvoda bővítése is szerepel a tervekben, az épület kiegészítésével egy bölcsődei csoportot szeretnének
létrehozni a Háromhárs Óvodában.
Ollózva a Fejér Megyei Hírlap
2015. február 24-i számából

tán nehezebb lesz bejutni, de az eddig ellátottak mind maradhatnak. Ezért érdemes mérlegelni, hogy vállalják-e az idősek az óradíj fizetést.
További hírek, események:
– Karcag alpolgármesterének kezdeményezésére indult el a Magyarország
legszebb konyhakertjei országos program, amelyhez Alcsútdoboz nevében
csatlakoztunk, a Kertbarát Akadémia koordinációjával. Együttműködési megállapodásban kerülnek rögzítésre a programban történő részvétel feltételei: helyi versenyt kell lebonyolítani, azt zsűrizni,
amelynek alapján lehet az országos versenybe jelölni.
– A közútjainkban elhelyezett csatornafedelek javításához megkaptuk a Fejérvíz Zrt. hozzájárulását, amelyhez egy
prioritási sorrendet is felállítottak. Több
mint 3 millió forintot fordíthatunk erre a
célra az előző években fel nem használt
bérleti díj összegekből. Megtörtént a bejárás, kijelöltük az első körben javítandó aknákat. Ennek alapján árajánlatokat kérünk
be a munka elvégzésére.
– Három közfoglalkoztatási program indult el településünkön március elejétől. A Vízügyi Igazgatósággal együttműködve 5 fő vízelevezetési és medertisztítási munkát végez, a településüzemeltetést egyelőre 4, majd 2 és még plusz
6 fővel tudjuk ellátni szeptemberig. Rendezvényeink lebonyolítását 2 fő kulturális
közfoglalkoztatott fogja segíteni.
– 2015. évi költségvetési rendeletünkben helyi civil csoportok támogatására terveztünk egy keretet, amelyre az
igényeket írásban, a támogatandó cél
megjelölésével, 2015. március 31-ig
kérünk benyújtani az önkormányzat
címére.
Tóth Erika
polgármester

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében
tisztelettel és szeretettel köszöntjük:
Szép Gábort
91. születésnapja alkalmából
Takács Jánosné szül. Gyökeres Etelt
90. születésnapja alkalmából
Bajkó Rozáliát
90. születésnapja alkalmából
Szaller Magdolnát
85. születésnapja alkalmából
Hanák Mihályné
szül. Csadó Magdolnát
81. születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak jó egészséget és
derűs napokat kívánunk!
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Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei
Rendhagyó irodalomórák
Február 17-én, kedden a 3. és 4. osztályos
tanulók, majd egy héttel később a 2. osztályos tanulók Bicskére utaztak a Nagy
Károly Városi Könyvtárba. Itt egy kihelyezett irodalom órán vettek részt, ahol
megismerkedhettek a felnőtt- és gyermek
könyvtár felépítésével, a könyvek katalogizálásával és elhelyezkedésével. Kis
könyvtárosként mindenki kapott a kezébe
könyvet, amelyeket abc sorrendbe kellett
állítani, majd megkeresni a helyét a polcokon. Ez a feladat nagyon tetszett a gyerekeknek. Lehetőségük volt beiratkozni a
gyermekkönyvtárba és kölcsönözhettek
könyveket. A látogatásunk egy papírszínházi előadással zárult, amely nagy sikert
aratott a gyerekek körében. Új információkkal és élményekkel teli délelőttöt töltöttünk a könyvtárban, amire úgy gondolom
a mai fiataloknak és gyerekeknek nagy
szükségük van ebben a rohanó és digitalizált világban.
Adravecz Tünde

Matekversenyen voltunk
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány az idei tanévben is megrendezte a Zrínyi Ilona területi matematikaversenyét, melyen iskolánkat 11 tehetséges tanuló képviselte. 2015. február 20án, pénteken Bicskén került sor a megmérettetésre, ahol a gyerekek különböző logikai és szöveges feladatok megoldásában mérhették össze tudásukat. Diákjaink
derekasan helytálltak és eredményesen
szerepeltek.
Akikre büszkék lehetünk
2. osztály: Budai Kristóf, Czene
Gergely, Diamant Boglárka, Marton
István, Németh Lili.
3. osztály: Óvári Szabolcs, Szöllősi Dániel.
4. osztály: Pacsuta Ramóna, Simon Balázs, Wittmann Réka.
5. osztály: Fülöp Krisztián.
Gratulálunk!
Köszönjük a szülőknek – Buzár
Erzsikének, Jenei Katinak, Szöllősiné
Gabinak és Óváriné Csillának a gyerekek
szállításában nyújtott segítséget!
Dóczé Jánosné Zsuzsa
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Bemutatkozik a leendő
elsős tanító néni

sősöket, hogy elkezdhessük az első közös
utunkat az ISKOLÁBAN.
Soóty Ágnes

A nagycsoportosok szüleit, és a gyerekeket is januártól kezdődően egyre jobban
foglalkoztatja, hogy ki is lesz az elsős tanító néni Alcsútdobozon. Örömmel mutatkozik be Önök számára Soóty Ágnes
tanítónő.
1966-ban születtem Budapesten,
ahol az iskolai tanulmányaimat is végeztem. Gyermekkorom óta gyermekekkel,
vagy színészettel szeretettem volna foglalkozni, ezért érettségi után természetes
volt számomra, hogy a Budapesti Tanítóképző Főiskolára jelentkezem, magyar
szakkollégiumra. Mindig szerettem a verseket, a gimnázium színjátszókörének vezető tagjaként, hamarosan a főiskola
„ügyeletes” versmondója lettem. Számos
országos versenyen szerepeltem, de a Kazinczy díjamra vagyok a legbüszkébb. Ott
találkoztam utoljára Péchy Blanka nénivel.
Kezdő tanítóként ezért a Zsolnay
módszerrel tanítottam a magyart. Fontos
számomra a tanítás mindennapjaiba
bevezetett beszédművelés, a magyar
kultúra folyamatos terjesztése. Emellett
legfontosabb az általános ismeretek
bővítése mellett az örökérvényű emberi
értékek példamutatása és betartatása a
gyermekközösségen belül, azaz az
EMBERRÉ nevelés. Hiszem, hogy
mindenki tiszta lélekkel születik, s ennek
megtartásában óriási szerepe van a szülőknek és pedagógusoknak egyaránt. Tanításaim során igyekeztem a test, és szellem egyensúlyban tartására, ezért a tanóráimba gyakran építek bele különböző
alternatív technikákat (agykontroll, mozgásfejlesztő gyakorlatok, drámajáték).
Tavaly májusban költöztem Válra,
melynek oka, hogy új családot alapítottam. Emberi boldogságom mellett egy
csodálatos világba csöppentem, ahol
nemcsak a közvetlen szomszédok ismerik
egymást, hanem a falubeliek saját nevükön szólítják egymást. Így van ez Alcsútdobozon is. A gyermekek szorgalmasak,
és szófogadóak. Tavaly októberben, mikor otthagytam a Budapesti Eötvös Lóránd Általános Iskola második osztályát,
sírva búcsúztam, de most már nem bántam meg, hogy munkahelyet változtattam.
Nagy izgalommal várom a kicsi el-

Hangoskodtunk,
alakoskodtunk
Jelmezekbe bújva, vidám mulatsággal
búcsúztattuk a telet február 7-én a sportcsarnokban. A rendezvényt szokásos módon a nyolcadik osztályosok Palotás nyitótáncával kezdődött. Őket követték az
első osztályos manók, akik ötletes jelmezeikkel léptek színpadra. Miközben néztem a műsorukat, néha elcsodálkoztam,
hogy hol is van a fejük, melyik is a kezük?
A másodikosok kalózelőadásában látszott
a sok munka. A díszletek, kellékek fontos
szerepet töltöttek be a produkcióban. A
harmadik osztályosok megfőzték maguknak Marcit, és a 70-es évek zenéjével szuper hangulatot hoztak létre. Őket a feketefehér negyedikesek követték, akik szemfényvesztést idéztek elő a színpadon és
megint csak gondolkodnom kellett, hogy
kinek-kinek melyik is a lába, teste? Régen
fordult már elő, hogy a napközis csoport is
készült műsorszámmal, pingvineknek öltöztek és vidám pingvintáncot lejtettek
Ági nénivel. A felső tagozatosok műsorát
a zombik kezdték meg, akik Michel
Jackson zenéjére vonaglottak, majd a Doboztrollok léptek a nézőközönség elé,
akik ötletes dobozjelmezeikkel a mesefilmet jelenítették meg előttünk. A 7. évfolyamosok meghozták ismét a buli hangulatot, hiszen a Limbó-hintó örök slágerrel,
a pörgős szoknyákkal vastapsot kaptak.
Az ötletes jelmezek elkészítésében nagyon sokat köszönhetünk a szülőknek és a
pedagógusoknak egyaránt. Köszönet
illeti a szülőket a sok finom süteményért,
üdítőért, tombolatárgyért, és azért, hogy
ilyen szép számmal eljöttek a rendezvényünkre. Köszönöm a kollégáimnak a
szép dekorációt, az igényes műsorszámokat, a sok munkát, mellyel ez a rendezvény együtt járt.
A teljes bevételt az osztályok között osztottuk szét, az osztálykirándulások költségeinek csökkentésére.

Projektort vásároltunk
A kulturális gálaműsorunk alkalmával jó-
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tékonysági gyűjtést hirdettünk azért, legyen az iskolánknak még
egy projektora, fejleszteni tudjuk a tanórák változatosságát. A
szülők felajánlásából 20 000 forint gyűlt össze, melyet Tima János tiszteletdíjával kipótoltunk és így megvásárolhattuk az Epson márkájú projektort táskával együtt, hozzá a vetítővásznat és
az állványt. A beruházás összértéke: 146.200 Ft volt. Köszönjük
a képviselő úrnak a támogatást.

Előzetes programjaink
Március 9-én ünnepeljük a Helytörténeti körrel iskolánk névadójának születésnapját. Este 16.30-tól szülői tájékoztatót tartunk a Hiterkölcstan és etika tantárgyak tanításával kapcsolatban
az egyházi képviselők részvételével. Március 11-én színházba
mennek az alsó tagozatosok a fővárosi bábszínházba és megnézik Fekete Ildikó tojáskiállítását a Duna Palotában.
Március 13-án iskolába hívogatót tartunk a nagycsoportosok számára. Együtt ünnepelünk március 14-én a falu lakosságával, ahol a 3. évfolyamosok műsorát láthatjuk. Közreműködnek az énekkar és a néptánccsoport tagjai. Március 23-án a fegyelmezéssel kapcsolatban tart előadást a pedagógusok számára
a Bicskei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa. Március 31-én a
tantestületünk kihelyezett nevelési értekezletet tart Székesfehérváron a Szent István Általános iskolában, ahol segítséget kaphatunk az SNI és BTM es tanulók kezeléséhez.
A tavaszi szünet 2015. március 31 keddi nappal kezdődik
és tart 2015. április 8-ig.
Keindl Zoltánné

HÁLÁS SZÍVVEL KÖSZÖNÖM
ALCSÚTDOBOZ POLGÁRŐREINEK,
AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ÉS MINDEN HELYI
BARÁTNAK, ISMERŐSNEK, HOGY MEGTISZTELTÉK
RÉSZVÉTELÜKKEL FELEJTHETETLEN FÉRJEM,
CSESZÁR ISTVÁN
BÚCSÚZTATÁSÁT ÉS KOSZORÚKAT, VIRÁGOKAT
HELYEZTEK EL RAVATALÁNÁL.
KÖSZÖNETTEL
CSESZÁR ISTVÁNNÉ

TÁJÉKOZTATÁS
KONTRA SZILVESZTER KÖRZETI MEGBÍZOTT
ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY MINDEN HÓNAP
ELSŐ SZERDÁJÁN 16-17 ÓRA KÖZÖTT FOGADÓ
ÓRÁT TART A SPORTCSARNOKI IRODÁJÁBAN

Kertészeti szakkör az iskolában
A ma gyermekei közül kevesen vannak azok, akik ismerik a kerti
munkát. Sokfelé jártamban rengeteg parlagon heverő udvart,
kertet láttam. Az iskola vezetőjével úgy gondoltuk, hogy az iskolában újra legyen lehetőség és alkalom megszerettetni a gyerekekkel a kertészkedést, amely nem csak megnyugtat, kikapcsol, de sikerélményt ad, felelősséget is jelent és nem utolsó sorban a szépérzéket is fejleszti.
Szeptember óta működik kertészeti szakkörünk a vezetésemmel. Létszámunk 14 fő. A csoport gerincét a 6. osztályosok
alkotják 5. és 2. osztályosokkal kiegészítve. Az ősz és a tél folyamán elméleti kérdésekkel foglalkoztunk pl: eszközök, munkaformák és folyamatok, termések stb.
A tavasz közeledtével gyakoroltuk az oltási és szemzési
módszereket. Elveteményeztük a palántaneveléshez a magok
egy részét pl: tátikát, bársonyvirágot, törökszegfűt, édes fehér és
cseresznyepaprikát is. Szeretnénk iskolánk környezetét minél virágosabbá tenni és ehhez előállítani magunknak a virágokat. Mivel szerszámunk nem nagyon van, szívesen fogadunk felajánlásban ásót, kapát, gereblyét valamint évelő növényeket, hajtásokat
és virágmagokat.
Nagyon várjuk a tavaszt, hogy elkezdhessük a kinti munkákat és láthassuk munkánk eredményét.
Béndek László
igh. szakkörvezető

MEGHÍVÓ
ÖRÖMMEL TUDATJUK, HOGY ALCSÚTDOBOZON
MEGALAKULT A
SZALVÉTA GYŰJTŐK KLUBJA
a klub tagjai szeretettel meghívják az érdeklődőket
2015. MÁRCIUS 27-ÉN 16,30 ÓRAKOR
a sportcsarnok galérián rendezett szalvétabörzére és kiállításra
A program keretében szalvéta cserére
és a gyűjtési tapasztalatok megbeszélésére is lehetőség lesz.
A KLUB MINDEN HELYI ÉS KÖRNYÉKBELI
ÉRDEKLŐDŐ MEGJELENÉSÉRE SZÁMÍT

KÖSZÖNTJÜK ÚJSZÜLÖTTÜNKET
MATUS MILÁN CSABA 2015. 02.28-ÁN ÉRKEZETT
JÓ EGÉSZSÉGET, SOK ERŐT ÉS ÖRÖMET
KÍVÁNUNK A CSALÁDNAK!
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Közös pontok…
„A szomszéd fűje mindig zöldebb.” Ismerjük jól a mondást,
gyakran használjuk is. Általában tanulságként mondjuk, ha valamiért elcsábultunk, de már látjuk, hogy hibáztunk vagy csalódtunk. Ez sokszor megesik velünk, mert nem igazán tudjuk értékelni azt, ami a miénk. Biztos, hogy amíg mások élete, javai, tudása vagy eszközei után sóvárgunk, sosem lesz elég jó a magunké. Sokszor elszomorodom, amikor azt hallom, egy távolabbi
település vagy intézmény vonzásának engedve elköltözik valaki
a falunkból vagy eliratnak egy-egy gyermeket az iskolánkból.
Szerintem ott kell megállni a helyünket, ahová az Isten rendelt.
Talán nem könnyű ez a helytállás. Talán több alkalmazkodás,
alázat, figyelem és áldozat szükséges. Talán néha egyszerűbbnek
tűnik a továbbállás. De nem a kitartás, a magunkból többet adás
és a megbecsültség megszerzése az igazi sikerélmény? Nagyon
jó érzés úgy járni-kelni, ha tudjuk, hogy közünk van egymáshoz!
Nap mint nap olyanokkal találkozni, akikkel padtársak voltunk,
ugyanarra a focimeccsre jártunk és közös volt az irodalomtanárunk vagy hogy egy boltban vásárolunk és egy orvoshoz járunk.
Ezek olyan közös pontok, amit nem vehet el tőlünk senki. Szerintem ez maga a stabilitás, a megtartó státusz, amitől kiegyensúlyozottak és erősek lehetünk. Egymásra utaltan vagyunk felelősek azért, hogy szinten tartsuk, hogy felfelé húzzuk egymást.
Személy szerint mindannyiunkra szükség van ahhoz, hogy jól
működjön a helyi világunk. Ha így fogjuk fel, nem fogunk a
szomszéd rétjére vágyni, mert sokkal többet adhat a miénk. Csak
tanuljuk meg értékelni!
Tóth Erika
ELADÓ
Alcsútdoboz külterületén 2 db erdőterület (051/5 hrsz 0,9 ha, 090/9 hrsz 0,9 ha).
Érdeklődni lehet Turbucz Istvánnál a
+36 30 3275431 telefonszámon.

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
TESSELY ZOLTÁN ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJE

Állatorvosi ügyelet
március 14-15.
Dr Locker Lóránt (+36 20 6615215)
március 21-22.
Dr Tajthy Gábor (+36 20 9417873)
március 28-29.
Dr Cseh Kornél ( +36 70 2173745)
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