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Farsang 2018.

A 8. osztályosok
felvételije

Ebben az évben is megrendeztük a farsangi mulatságot Alcsútdoboz sportcsarnokában. Mint minden évben, most is rengetegen gyűltünk össze a gyönyörűen feldíszített csarnokban. A nyitótánc a tanulóink által bemutatott palotás volt, majd a
jelmezbe öltözött osztályok előadásait tekinthettük meg.
Volt itt száguldás az első osztályosok kedves, pörgős előadásában, Minionok tánca a másodikos gyerekekkel, hátborzongató zombi tánc a harmadikosokkal, színes táncbemutató a negyedikesekkel, az ötödikesek kosárlabda bemutatója,
a hatodikosok fordulatokban gazdag tehetségkutató műsora és a hetedikesek
Irigy Hónaljmirigy ihlette táncos produkciója.
Az iskola dolgozói sem akartak kimaradni a bolondozásból és megmutatták
„kőkemény” rock rajongó oldalukat a
Beatrice 8 óra munka, 8 óra pihenés című
örökzöldjére.
Miután a gyerekek felocsúdtak az
előadásunk okozta ámulatból, elfogyasztották az osztálytortájukat és kezdetét vet-

Újra sikeresen túl vagyunk egy középiskolai felvételi időszakon. Nem volt könynyű, de mindenki fellélegezhet egy kicsit.
Bár csak nyolcan vannak, de a 8.
osztály egyöntetű véleménye szerint a
magyar felvételi könnyű, a matematika
felvételi nehéz volt. A magyar felvételin
tényleg az országos átlag felett teljesített
sok tanuló, de a matematika eredmények
is jobbak lettek, mint a gyerekek gondolták. Összességében mindenki meg lehet
elégedve a saját teljesítményével.
Segítette a felvételiben az osztályt
a heti magyar felvételi előkészítő, a kompetencia alapú fejlesztés és a január 9-i
magyar nyelv és irodalom vizsga. Az előkészítőn kizárólagosan a korábbi évek felvételi feladatsorait oldották meg a diákok,
és így készültek a minél eredményesebb
felvételire.
Az osztályból hárman gimnáziumot jelöltek meg első helyen, de többen
választottak szakgimnáziumot vagy szakközépiskolát is. Remélem, mindenki a
szívéhez legközelebb álló helyre kerül a
középiskolában.

„Szív küldi
szívnek szívesen”

Valentin-nap
az iskolában
A harmadik osztályban természetes dolog
egymás megölelése, vagy hogy azt mondjuk a másiknak „szeretlek”, de arra gondoltunk, hogy az idén kitárjuk a szívünket
az egész iskola előtt.
Beszereztünk sok-sok szívecskés
lufit, „szerelmes” matricát, piros fényes
papírokat, majd ezekből rengeteg szívet
készítettünk. Valentin-napon aztán megrohamoztak minket a „vásárlók”! Jó volt
látni, hogy mennyien szerettek volna beszerezni pár szívet, hogy meglepjék vele a
barátaikat, barátnőiket, tanáraikat, családjukat!
Ha valaki nem merte személyesen
átadni, annak segítettek a harmadikosok,
akik postaszolgálatot is vállaltak az iskolában.
Elmondhatjuk, hogy igazán szívet
melengető nap volt.
Szanyiné Halgancz Teréz
osztályfőnök

te az egyéni jelmezek versenye. A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen a felvonuló
versenyzők között igazán sok szellemes,
igényes, vidám jelmez szerepelt. Végül
minden résztevő egy kis ajándékkal térhetett haza, a verseny győztese egy tortát
kapott.
Izgalmas volt a bál szépe és a bálkirály választás is. A gyerekek nagy örömére pedig idén is lehetett zsákbamacskát vásárolni. A bál büféjében is nagy volt
a forgalom. A szülők által elkészített soksok szendvicsből és süteményből választhattak a megéhező vendégek.
A jelmezversenyt követően kezdetét vette a tombola sorolás. Az izgalmas
percek alatt minden nyeremény gazdára
talált, a fődíj egy torta volt. A sorsolást
követően diszkó kezdődött.
A mulatság nagyon zajos, vidám
és változatos volt, jövőre ismét várjuk az
érdeklődőket!
Minden segítséget, felajánlást köszönünk szépen!
Makayné Blaskó Lilla

MEGHÍVÓ
AZ ALCSÚTDOBOZI SULI
NYÍLT NAPJÁRA
Kedves leendő első osztályosok!
Szeretettel várunk benneteket és szüleiteket az

Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola
Gólyanapjára,
melyet 2018. március 10-én szombaton
délelőtt 09.00-10.30-ig tartunk.
Lovas huszár bemutatóval, kézműves foglalkozással
és meglepetés ajándékkal várunk benneteket.
Nézzétek a honlapunkat, ismerjétek meg
iskolánkat és a benne rejlő lehetőségeket!
Várunk benneteket az iskola aulájában:
alcsútdobozi iskola tantestülete
Iskolás leszek!
www.alcsutdoboziiskola.hu; nadoriskalcsut@gmail.com
Telefon: 06/22 353-168
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Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

Azt használjuk a jóra, amink van!

Mire a kedves Olvasó a lapot a kezében tartja, az Egyházban már
tart a nagyböjti időszak. Ne lapozzák el a katolikus oldalt, nem
fogom újra megismételni a minimálisan elvárt böjti fegyelmet.
Nézzünk meg inkább az Evangéliumból egy történetet,
amely talán böjti törekvéseink emberi oldalát és Isten irgalmának
gyümölcsét egyaránt megvilágítja: Zakeus, a vámszedő megtérésének története.
Egészen röviden: Zakeus a nép által rühellt vámszedők
főnöke, igen gazdag ember, aki abból a szubjektíven megszabott
különbözetből él, amennyivel többet szed be adóként a meghatározott összegnél. Amikor azonban meghallja, hogy Jézus közelít a városba, annyira szeretne találkozni vele, hogy felmászik
egy fára, nehogy Jézus ne vegye őt észre. Jézusnak megtetszik ez
az igyekezet, és meghívatja magát Zakeushoz, ráadásul nála is alszik. A nép méltatlankodik ezen, de Zakeus elmondja Jézusnak,
hogy kész kártalanítani, sőt kárpótolni azokat, akiket megkárosított. Ezen felül vagyona felét a rászorulóknak adja. Erre Jézus
példaként állítja be Zakeust, mondván: ma „üdvösség köszöntött
erre a házra.”
A közvélekedés szerint aki bármiben sokra viszi, abban
azért általában nagy része van az illető szorgalmának és kitartásának. Manapság igen nagy tisztelet övezi a komoly karriert befutó emberek ezen tulajdonságát, még ha sokszor irigységre is alkalmat ad embertársainknak. Nem volt ez másképp Jézus korában sem. Jézus azonban nem irigyelte, és nem vetette meg a gazdag embereket pusztán azért, mert gazdagok. Jézus mindig arra
helyezi a hangsúlyt, ami az ember szívében van. Arra, hogy miként használjuk az Istentől kapott tehetséget, tudást, szorgalmat,
ügyességet, logikát, stb.
Zakeus szívében a szorgalma és a kitartása volt az alap,
amelyet jól kamatoztatott, miután Jézussal találkozott. Megtért,
átalakította hozzáállását, és ugyanazzal a lelkesedéssel, amivel
addig a saját karrierjét építette, odafordult felebarátai felé: „vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben
megcsaltam, négyannyit adok helyette.” A pénzhez értett, most is
a pénzről beszélt, mégis megváltozott valami: ezentúl úgy hasz-
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nálta az anyagi javakat, hogy az mindenki javára váljon. Jézus
erre a fordulatra, erre az eltökélt váltásra jegyzi meg: „üdvösség
köszöntött erre a házra.”
Nekünk is vannak Istentől kapott különböző adottságaink. A megtérés is ezért mindenkinél másképp következik be.
Mégpedig úgy, hogy ki-ki abban a helyzetben tegye a dolgát,
amelyben van, és úgy tegye a dolgát, ahogy az az Isten és emberszerető kereszténytől elvárható.
Nem elégedhetünk meg tehát azzal, ha pénteken nem
eszünk húst. Legyen az a közösségi érzés jele, de ez önmagában
elégtelen. A böjt arra való, hogy ténylegesen ráfigyeljünk Istenre
és emberre, és valódi lelki épülést eredményezzen.
Építkezni abból lehet, amit kaptunk, mert Isten mindanynyiunknak egyedi utat álmodott meg. Ez az út pedig hasonlít Zakeus útjához: a kapott tehetséget jól felhasználva vágyni Istenre,
hogy jelenlétében be tudjunk számolni: ezt és ezt a jót tettem,
mert vágytam az Általa kijelölt utat jól megélni. Erre fordítottam
a kapott tehetségemet. Így Isten válasza nem is marad el, hanem
szállást vesz az ember szívében, és valódi boldogsággal tölti el
azt.
Adja Isten, hogy ez a nagyböjt alkalom legyen arra, hogy
észrevegyük: Isten érkezik. Észrevegyük, hogy adottságaink alkalmasak arra, amit Isten elgondolt: az ő biztos jelenlétének tudatában a körülöttünk lévő emberek képességeink szerinti szolgálatára.
Jäger Tamás
hitoktató

Imádkozzunk együtt!
Nagypéntekig minden pénteken 17-órakor
keresztúti ájtatosságot mondunk
a Jézus Szíve templomban.
Krisztus számít Ránk!

MEGHÍVÓ
Március 5-én 18 órakor
az iskola könyvtárában

Szebényi Zsoltné
élménybeszámolót tart
szentföldi utazásáról.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Alcsútdobozi Helytörténeti Kör

KÉRÉS
Szelei György atya születésének 100. évfordulója alkalmából
emlékeket (fényképeket, írásokat, leveleket, történeteket )
szeretnénk gyűjteni róla. Kérjük, akinek van valamilyen
emléke vele kapcsolatban, ossza meg az egyházközséggel,
hogy méltóan emlékezhessünk meg róla.
Elérhetőségek:
Gulyás Lászlóné 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 2/21.,
Tel.: 06 70 395 5828, e-mail: marczinkomaria@gmail.com
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FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BICSKEI JÁRÁSI HIVATAL
HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei
Járási Hivatala új épületbe költözik.
A Bicskei Járási Hivatal új címe:
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
A Bicskei Járási Hivatal szervezeti
egységeinek költözése 2018. február 15.
és 2018. február 23-a között az alábbi
ütemterv szerint valósul meg:
1) Kormányablak Osztály
Az első ügyfélfogadási napja:

2018. február 19. hétfő
2) Földhivatali Osztály
A költözés ideje alatt 2018. február
19-én hétfőn az ügyfélfogadás szünetel.
Az új helyszínen történő első ügyfélfogadás napja: 2018. február 21. szerda
3) Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Az új helyszínen történő első ügyfélfogadás napja: 2018. február 23. péntek
4) Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
A költözés ideje alatt 2018. február
23-án pénteken az ügyfélfogadás szü-

netel.
Az új helyszínen történő első
ügyfélfogadás napja: 2018. február 26.
hétfő
5) Foglalkoztatási Osztály
A költözés ideje alatt 2018. március 22-én csütörtökön 12.00 órától és
2018. március 23-án pénteken az ügyfélfogadás szünetel.
Az első ügyfélfogadás napja:
2018. március 26. hétfő.
Megértésüket és türelmüket köszönjük. Az ügyfélfogadás rendje a következők szerint változik:

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala
Ügyfélfogadási rend
Szervezeti egység
megnevezése
Kormányablak Osztály
2018. 02.19. napjától
Hatósági, Gyámügyi
és Igazságügyi Osztály
2018. február 23. napjától
Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztály
2018. február 26. napjától
Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztály
Gárdony
2018. február 26. napjától
Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztály
Mór
2018. február 26. napjától
Földhivatali Osztály
2018. február 21. napjától
Foglalkoztatási Osztály
2018. március 26. napjától

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

7:00 - 17.00

8:00 - 13.00

8:00 - 18.00

8:00 - 18.00

8.00 - 13.00

8:00 - 16.00

Nincs

8:00 - 16.00

Nincs

8.00 - 12.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

Nincs

8.00 - 12.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

Nincs

8.00 - 12.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

Nincs

8.00 - 12.00

8:00 - 16.00

Nincs

8:00 - 16.00

Nincs

8.00 - 12.00

8:00 - 14.00

Nincs

8:00 - 14.00

8:00 - 14.00

8.00 - 14.00
Szabó Gábor hivatalvezető

TAVASZI HULLADÉKGYŰJTÉS
Tegyük közösen kulturáltabbá, gondozottabbá környezetünket!
A téli hónapokban a közterületeinken (utcáinkon, árkokban)
sajnálatosan felhalmozódott szemét eltüntetése érdekében
Önkormányzatunk

2018. március 23-án hulladékgyűjtési akciót hirdet.
Gyülekező 9 órakor a faluközpontban,
ahol műanyag zsákokkal várjuk a közös programba bekapcsolódó
helyi családokat, szülőket és gyerekeket.
Együttműködésüket előre is köszönjük!

ALCSÚTDOBOZI HÍREK
Ingyenes kiadvány
Kiadja Alcsútdoboz Település
Önkormányzata
Megjelenik 500 példányban.
ISSN 2061-6422
Felelős kiadó:
Tóth Erika polgármester
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Grafika, nyomdai előkészítés:
www.hpdesign.hu
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.
Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál.
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot
a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.
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TEMETŐ TA

Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk képviselő-testülete
2018. február 5-én és február 23-án tartott
üléseiről az alábbiak szerint számolok be.
Döntést hoztunk az Óbarok
0276/3. hrsz-ú területrész megvásárlásáról, amely a szennyvíztelep bővítéséhez szükséges. Az Alcsútdoboz, Felcsút,
Szár, Tabajd és Újbarok települések
szennyvíztisztítását végző újbarki
szennyvíztelep rekonstrukciója állami beruházás keretében, a települések alkotta
konzorcium által kerül megvalósításra. A
telep bővítéséhez szükséges a csatlakozó,
telekalakítási eljárást követően létrehozásra kerülő, összesen 6300 négyzetméter
területű, Óbarok 0276/3. hrsz. alatt felvett
ingatlan megvásárlása. A tulajdonszerzést
az öt önkormányzat közösen valósítja
meg, és ebből Alcsútdoboz önkormányzatra a szennyvíztelepben jelenleg fennálló tulajdoni hányada alapján, a szakértői
értéktanúsítvány figyelembevételével
kölcsönösen kialkudott vételárból

224.408 Ft. jut.
A Képviselőtestület megtárgyalta
a „Védjük meg településeinket, védjük
meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a
Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.
2. Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt
felkéri Magyarország Kormányát, hogy
ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Sorosszervezetek ellen.
Az „Alcsútdoboz települési útcsatlakozások és járdafelújítások”
tárgyban, a 2068/2017. (XII.28.) számú
Kormányhatározat alapján támogatásban
részesült önkormányzatunk, így lehetősé-

günk nyílik út- és járdaszakaszok felújítására, karbantartására. A Bem utca és Béke
utca csatlakozás összekötő szakaszánál
árok kerül kiépítésre, az útburkolat ki lesz
javítva, valamint sárrázó burkolat kerül itt
kialakításra. A Dobozi játszótérnél az aszfaltburkolat javítására kerül sor, a Szabadság utcában pedig több járdaszakasz felújítása történik meg. A kivitelezés elindítása érdekben beszerzési szabályzatunk
szerint árajánlatokat kértünk be három
vállalkozótól, amelyek közül az ár-érték
szempontok alapján a legkedvezőbbet választotta ki a testület. A szerződéskötést
követően az időjárás függvényében kezdődhetnek meg a munkálatok.
Elfogadták a képviselők az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos
feladatok ellátásáról és a helyi adókból
származó bevételek alakulásáról szóló
beszámolót. A helyi adókból származó
bevételek 2017. évben:

Adónem

Adózók száma

Folyó évi terhelés

Folyó évi bevétel

Teljesítés %-ban

Építményadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó
Összesen:

18

1.610.820

1.919.958

119%

679
172
561

5.690.626
35.459.010
9.073.017
51.833.473

5.233.121
33.454.263
9.033.795
49.641.137

91%
94%
98%
96%

A helyi adók a települési önkormányzatok
helyi közszolgálati feladatainak ellátásához szükséges források biztosításának
eszközei, a helyi adókból befolyó összegek az önkormányzat saját bevételeinek
jelentős hányadát képezik, a költségvetést
jelentősen befolyásolják. A táblázatból
látható, hogy sajnálatosan vannak elmaradások, ezért adónemenként megkezdődött a hátralékosok felülvizsgálata,
amelynek első lépése a behajtási cselekmények foganatosítása.
Megalkotta a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét, amelynek főösszege 363.730 eFt. A
Háromhárs Óvoda önálló költségvetéssel
rendelkezik, amely 2018 évben 65.783
eFt-ot tesz ki. Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája nem tér el a 2017.
évitől. A Költségvetési törvény rendelkezése alapján az önkormányzati kötelező
feladatok ellátásához nyújtandó állami támogatás megállapításakor figyelembe veszik az önkormányzat adóerő-képességét.
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Önkormányzatunk esetében az egy főre
jutó adóerő-képesség 16.304 Ft/fő, így a
beszámítás mértéke 40%. Ez összegszerűen 3.694.405 Ft elvonást jelent, a tavalyi 1.679.234 Ft-tal szemben. A működés során az idei gazdálkodásunkban is a
takarékosságot, a költséghatékonyságot
kell szem előtt tartani. A kötelezően ellátandó feladatokban lényeges változás
nincs. Továbbra is az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott módon
és formában történik a rászorulók települési támogatása. A családsegítés és gyermekjóléti feladatokat továbbra is a közös
hivatal székhely önkormányzata szervezi
és finanszírozza a közös hivatalt létrehozó
valamennyi önkormányzat területére. Önkormányzatunk a kulturális feladatok (pl.
a közművelődés, a nyilvános könyvtár)
ellátásához a tavalyi évhez hasonlóan
idén is részesül költségvetési hozzájárulásban, mely azonban még a közművelődési kormányzati funkción alkalmazottak bérét sem fedezi. Azonban továbbra is

partnerek vagyunk a Nemzeti Művelődési
Intézet kulturális közfoglalkoztatotti
programjában, így kapunk segítőt a munkánkhoz. A 2018. évben a sikeres pályázati támogatások révén jelentősebb összeget fordíthatunk fejlesztésekre. Az iskolai
energetikai fejlesztésre 117 millió forintot, a kazánházi iskolai épületrész felújítására 20 millió forintot, közösségi kemence építésre 3,7 millió forintot, útfelújításokra 19 millió forintot. Ezen kívül
12 millió forintból a sportcsarnok külső
tatarozását és a településrendezési törvényi előírás szerinti felülvizsgálatát is
elvégeztetjük. Az önkormányzat költségvetésében jelenleg 7,1 millió forint tartalék is szerepel, azonban ez a további,
szerződéskötés előtt álló pályázatokhoz
önrészként lesz szükséges.
A képviselő-testület megtárgyalta
és elfogadta a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését. A Hivatal 2018. évi állami támogatása
86.104 eFt. A székhely település iparűzési
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TAKARÍTÁS
adóerő-képessége miatt a finanszírozásból 51.500 eFt összeget beszámítás címén
elvontak, mely által az állami finanszírozás összege 34.604 eFt-ra csökkent. A
Közös Hivatal költségvetési tervezetében
a tavalyi évhez hasonlóan a csökkentett
állami támogatás miatti különbözet a
székhely önkormányzat által finanszírozandó tételként került tervezésre. A közös
hivatalnál a legnagyobb tételt a bérjellegű
kiadások jelentik, amely 21 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős köztiszt-

viselő járulékokkal terhelt illetményét jelenti. A Hivatal szervezeti és működési
szabályzata alapján az engedélyezett létszám 23 fő, azonban a takarékosabb működés érdekében kisebb létszám teljesíti a
feladatokat. A kiadások között jelennek
meg a 2018. évi országgyűlési képviselő
választás lebonyolításával kapcsolatos
tételek. Ezen költségekre azonban a központi költségvetés fedezetet biztosít.
Döntést hozott a testület az Alcsútdoboz Település közigazgatási területén

lévő helyi közutakon a közlekedés korlátozásáról szóló 6/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Ennek keretében a 034. és 042. helyrajzi
számú külterületi utakon 7,5 tonnás
súlykorlátozás kerül bevezetésre, a szőlőhegyi utakra nem illő, de ott mégis
megtapasztalható kamionos közlekedés
megakadályozása, és az utak állagának
megőrzése érdekében.
Tóth Erika
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK
Az országgyűlési képviselők választásának időpontja: 2018.
április 8. 6-19 óra között.
Fejér megye 03.sz. választókerület Alcsútdoboz település
szavazókörei:
01. sz. szavazókör címe: Alcsútdoboz, Szabadság u.105.
(Általános Iskola)
02. sz. szavazókör címe: Alcsútdoboz, József A.u.5.
(Polgármesteri Hivatal)
A szavazás feltétele a személyazonosság igazolása, az
alábbi okmányok valamelyikének bemutatásával:
ź érvényes személyazonosító igazolvány vagy
ź érvényes útlevél vagy
ź vezetői engedély vagy
ź a lakcímet és a személyi azonosítót tartalmazó személyi
igazolvány
Ha a szavazópolgár az egészségi állapota vagy fogyatékossága
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be előzetesen a helyi választási irodához,
legkésőbb 2018. április 6-án 16 óráig. A szavazás napján mozgóurna a kijelölt szavazókörében, a szavazatszámláló bizottság
tagjaitól kérhető 15 óráig.
Aki a szavazás napján a kijelölt szavazókörétől eltérő
helyen, de Magyarországon tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet adhat be a lakcíme szerinti helyi választási

irodához, legkésőbb 2018. március 31-ig. Az átjelentkezéssel a
megadott magyarországi településen lehet szavazni, a lakcím
szerint szavazólapon.
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre nyújthat be kérelmet, legkésőbb 2018. március 31-ig a lakcíme szerinti helyi választási
irodába. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel a kérelemben
megadott külföldi településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcím szerinti szavazólapon.
A fenti kérelmek benyújthatók az interneten keresztül is, a
Nemzeti Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu
Önkormányzat

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA
06/70 370 3104
hívható:
naponta 16 és 08 óra között
hétvégén egész nap
A mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

KÖSZÖNJÜK A FELAJÁNLÁST
Dobozi Dezsőnek,
aki édesanyja egyik harmonikáját behozta a
Polgármesteri Hivatalba,
azért hogy felajánlja közcélokra.
A hangszer zenei képzéshez,
egyéni felkészüléshez hasznosulhat.
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Évkezdés az Anna Nyugdíjas Klubban
Idén január 10-én jöttünk össze először a
tagtársakkal. Örömmel üdvözöltük egymást és köszöntöttük az új esztendőt. Horváth László klubvezető bejelentette, hogy
az eddigi vezetés, melynek tagja volt még
Gulyás István helyettes és Bakonyvölgyi
Lászlóné pénztáros, nem szeretné tovább
végezni ezt a munkát. A jelenlévő tagok
erre felkészültek, hiszen már többször elhangzott ez a döntésük a múlt év folyamán. Az eddigi klubvezető javasolta vezetőnek Miklós Dénesnét, pénztárosnak
Tóth Mártát. A megjelent tagok ezt elfogadták. A magam részéről a klub vezetését azzal a feltétellel vállaltam, hogy kibővítjük a vezetőséget és több segítőm is
lesz.
A továbbiakban az év aktuális feladataival foglalkoztunk. Az első félévre
elkészült a programtervezet, melyet elfogadásra javasolni fogunk, ha a tagság kétharmada jelen lesz (időjárás, betegségek
miatt sok a hiányzás).
Fontos feladatunk volt az elbúcsúzó vezetőségnek méltó módon megköszönni az évek során végzett munkáját.
Erre február 7-én került sor, meghívtuk
Tóth Erika polgármester asszonyt is.
Megszerveztük a vendéglátást és ajándékokkal, virággal köszöntük meg több
évi áldozatos munkájukat, melyet a klub
iránti elköteleződés és segítőkészség jel-

ISTEN ÉLTESSE
SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége
nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Takács Jánosné
szül. Gyökeres Etelt
(1925. 03.11.)
93. születésnapja alkalmából
Varga Istvánt
(1927. 03. 15.)
91. születésnapja alkalmából
(Hársfalevél)
Hanák Mihályné
szül. Csadó Magdolnát
(1934. 03. 08.)
84. születésnapja alkalmából
Mészáros Elekné
szül. Komáromi Esztert
(1937. 03. 08.)
81. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat
kívánunk!
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lemzett. Szervezett kirándulások, testvér
klubok programjain való megjelenés, önkormányzati rendezvényeken való közreműködés, a klub tatarozásával kapcsolatos munkák végzése, a 35. évforduló megrendezése – lehetne folytatni. Az itt folyó
munkát Kemény Zsigmondtól vett idézettel érzékeltetem: „Kitűnővé egy szerencsés perc alatt is válhatunk, hasznos
emberré fáradságos évek tesznek.”
Mondandómat a következő jókívánsággal zártam: „Csillagfényes álmaik

váljanak valóra!”
Az év első két hónapjában a klubtagokkal igyekeztünk az önkormányzati
és más rendezvényeken is megjelenni.
Jártunk Bicskén és Felcsúton az ottani
nyugdíjas klubok rendezvényein.
Jelenleg fontos feladatomnak azt
tekintem, hogy a hosszan beteg tagjainkat
telefonon vagy személyesen megkeressem.
Miklós Dénesné

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNÖKET
2018. MÁRCIUS 14-ÉN 16 ÓRÁRA
A SPORTCSARNOKBA
AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
170. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
RENDEZETT MEGEMLÉKEZÉSRE
ÜNNEPI PROGRAM:
ZENÉS IRODALMI ÖSSZEÁLLÍTÁS
A JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. OSZTÁLYOS TANULÓINAK ELŐADÁSA
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐT MOND
TESSELY ZOLTÁN
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
KOSZORÚZÁS ÉS MÉCSESGYÚJTÁS
AZ EMLÉKPARKBAN
A SZABADSÁGHARCBAN ELESETT
HONFITÁRSAINK TISZTELETÉRE
MEGTISZTELŐ MEGJELENÉSÜKRE SZÁMÍTUNK!
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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ HELYETT
Három meghatározó nőalak az elmúlt századokból
szült, de a vallási különbözőségek miatt
folyamatos küzdelem volt az életük. Szerette a férfit, hűségesen ápolta akkor is,
amikor az a pestisjárvány következtében
súlyosan megbetegedett, végül bele is
halt. Bethlen Kata tizenkilenc évesen lett
özvegy. Nagyon fiatalon, három gyerekkel ott maradt egyedül. Egy idő után férjhez ment egy idősebb református férfihez,

Lorántffy Zsuzsanna és I. Rákóczi
György házassága szerelmi házasság volt
a tizenhetedik században. Zsuzsanna tizenhat éves volt, György huszonkettő,
amikor összeházasodtak. Fiatalon ismerkedtek meg, Zsuzsanna másokhoz is hozzámehetett volna, de ő Györgyöt választotta. Az erdélyi fejedelemasszony az élet
több területén kimagaslót alkotott, ami az
akkori férfiközpontú társadalomban a
nőkre nem volt jellemző. Köztudott róla,
hogy mindig támogatta férjét a csatáiban.
Ő szerelte fel például a hadakat, még
ágyút is öntetett, amikor a férje nem volt
otthon. Erőteljes vezető szerepben volt,
Erdély fejedelmeként gondoskodott a
nemzetiségekről is, például Fogarason iskolát nyittatott a románoknak. Lányok
nem tanulhattak abban az időben, ezért a
nemes kisasszonyokat maga köré gyűjtötte, és háztartásvezetésre, gyógynövények
ismeretére és mindarra megtanította őket,
amire szükségük lehetett az életben. Amikor első Rákóczi György meghalt, visszaköltözött Sárospatakra. Rendkívül előremutatóan az ottani iskolába a kor legjobb
pedagógusát, Comeniust hívta meg, ezzel
felvirágoztatta az intézményt. A pataki
kollégium hosszú időn át országszerte híres volt. Lorántffy Zsuzsanna mély hitéről
tanúskodik a Bibliájában meglévő feljegyzése, hogy hányszor olvasta el az Óés az Újszövetséget.
Árva Bethlen Kata, aki éppen száz
esztendővel később született. Az ő neve
egyrészt az irodalomból lehet ismert, hiszen ő az első magyar női önéletíró. Árva
Bethlen Kata fiatalon valóban árva maradt, de nem ezért vette fel ezt a nevet. Hithű reformátusként tizenhat évesen feleségül kényszerítették katolikus mostohatestvéréhez, akinek három gyermeket

ekkor néhai katolikus férjének a családja
elperelte tőle a saját gyerekeit. Új házasságában született három gyermeke, de ők
betegség következtében meghaltak, majd
a férje – akivel jó házasságban éltek –
szintén meghalt tízévi házasság után. Ekkor nevezte el magát Árvának. Tragikus
sorsa ellenére ő is a leánynevelésbe és az
írásba fektette az energiáit. Nem rekedt
meg az önsajnálatban, tovább tudott lépni.
A két asszony sorsa össze is kapcsolódik:
Árva Bethlen Katát ugyanis Fogarason temették el. Udvari lelkésze Bod Péter volt,
akit az asszony mecénásként támogatott
tudós munkájában. Könyvtárukat a nagyenyedi kollégiumnak adta, és gondoskodott arról, hogy a gyülekezetek föl legyenek szerelve úrasztali terítőkkel, úrvacsorai edényekkel, amennyire csak lehetett.
Ő is fogadott magához lányokat, írásra,
olvasásra, a gyógynövények ismeretére
nevelte őket. Lorántffy Zsuzsannával
együtt női polihisztorok voltak mindketten.
A harmadik asszony a tizenkilencedik század végén született Zsindelyné
Tüdős Klára. Ő valójában ízig-vérig huszadik századi nő. Debreceni úri családból való lány, aki soha nem akart igazán
férjhez menni, de családja elszegényedett,
ezért kénytelen volt megházasodni.
Egyébként művészetet tanult, táncot, zenét, bekerült az Iparművészeti Iskolába,
de Svájcban, Angliában is tanult, akár
kékharisnyának is nevezhetnénk. Született egy lánya, de végül is tönkrement a
házassága. Elvált asszonyként sok mindenbe belekezdett. Az Operaházban jel-

meztervező, majd a részleg vezetője lett.
Akkoriban mutatták be Kodály Háry Jánosát, amelynek ő tervezte a jelmezeit. A
belvárosban nyitott egy „Pántlika” nevű
divatszalont, az általa tervezett ruhákhoz
a magyar népi motívumokat használta fel.
Ezzel modern szemléletet honosított meg
a divatszakmában, és nagyon sok híres
embernek is tervezett ruhát. A második világháború alatt zsidó üldözötteket és mindenféle menekültet bújtatott svábhegyi
villájukban. Második férje Zsindely Ferenc államtitkár volt, vele nagyon szép házasságban éltek. A negyvenes évek elején
Tüdős Klára még filmet is rendezett, azóta
is az első magyar filmrendezőnőként tartják számon. Ekkoriban kérte fel Ravasz
László püspök, hogy alapítsa meg a Református Nőszövetséget. Mint államtitkár-feleség, reprezentálni tudott, ő adta az
egészhez az arcát, Pilder Mária pedig –
aki más lelkületű ember volt – lelki segítőtársa volt a munkában. A háború után
Tüdős Klárát és férjét tizenöt évre kitelepítették Balatonlellére. Nem mehettek
vissza a fővárosba, mindenüket elvették,
egyszerű helyen éltek, férjét megfosztották a nyugdíjtól. Ezekben az években
azok tartották el őket, akiknek korábban
ők segítettek. A hatvanas évek elején költözhettek vissza, férje ezután hamarosan
elhunyt. Tüdős Klára idős korában, 1980ban halt meg, szinte végigélve a huszadik
századot.
Elmondható róluk, hogy nemcsak
a maguk századában emelkedtek ki a többi asszonysors közül, de ma is példaértékű
az életük. Mindhármuknak nagyon fontos
volt a hite és az egyháza. Egyikük sem ragadt bele a saját sorsa nehézségébe, fájdalmába, kihívásába, hanem ahelyett,
hogy mélyre süllyedtek volna, a hitük segítségével tovább tudtak lépni, és valami
előremutatót tettek. Nemcsak a saját területükön, hanem másokért is.
forrás: internet
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A Háromhárs Óvoda hírei
A zene mindenkié Farsangi mulatság az óvodában
A zenéé volt a főszerep óvodánkban, amikor megtartottuk hagyományos zenés napunkat.
Minden évben igyekszünk új, érdekes hangszerekkel, zenékkel megismertetni óvodásainkat. Így volt már nálunk korábban: népi hangszeres, klasszikus hangszeres (hegedű, fuvola), gitáros
és énekes bemutató is.
A mostani zenés napra azt találtuk
ki, hogy a gyerekek ismerjék meg azoknak a tehetséges tanulóknak hangszereit
és játékát, akik a helyi iskolában tanulnak.
Öten jöttek el hozzánk, alcsútdobozi gyerekek – akik egykor szintén a mi óvodásaink voltak –, és szívesen vállalták a bemutatkozást.
Felsorakoztattak négyféle hangszert: két kislány furulyázott, egy fiú
trombitán, egy másik gitáron, és egy
nagylány hegedűn játszott. Azokat a számokat, amiket ismertünk, mi is énekeltük
velük.
Hárman közülük testvérek, és
meglepetésként a negyedik testvérük
(egyik középsős ovisunk) is megmutatta,
hogy már ő is ismerkedik a hegedűvel.
Egy kedves gyerekdalt énekelt el és kíséretként a hegedűjén pengetett.
Nagyon ügyesek voltak, élmény
volt őket látni és hallgatni.
Köszönet a tanáraiknak, akiktől tanulják a hangszeres zenét, és azoknak,
akik lehetővé tették, hogy ezen a napon
eljöhessenek hozzánk!
Mi is kedveskedtünk nekik egy kis
megvendégeléssel, és kivetítőn megnéztünk együtt tehetséges, zenélő gyerekekről szóló kisfilmeket.
Reméljük, ők is olyan jól érezték
magukat nálunk, mint mi Velük!
Partiné Kocsis Tünde

Az idén is összegyűltek a sportcsarnokban az ovisok, hogy maskarába bújva elűzzék a telet és eltöltsenek egy vidám délutánt szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. A
Palinta együttes zenés, interaktív műsorával indult a mulatság. Igyekeztek farsangi
hangulatot teremteni vidám, megzenésített verseikkel. Az előadásba különböző,
nagyméretű bábok segítségével vonták be
a vállalkozó szellemű gyerekeket. A csoportok az első sorban ültek és a kicsik már
türelmetlenül várták, hogy sorra kerüljenek, hiszen ők voltak az elsők a fellépő
ovisok közül. A kiscsoportos fiúk és lányok közös fellépésükön kalózoknak öltöztek be, és a szülők leleményességének
köszönhetően nem volt két egyforma kalóz. Ötletes kalózhajójuk is volt, nagy kartonlapokból, ahogy az illik, árboccal és
vitorlával. A hajó oldalán a kör alakú kabinablakokon ugráltak ki a rettenthetetlen
kis kalózok. Ezután kalóztáncot jártak,
Halász Judit Almaszósz c. dalára. Szinte
mindenkinek volt kalózkardja és két kampókéz is feltűnt. A kicsik nagyon ügyesen
utánozták a felnőtteket a táncban és látszott rajtuk, hogy jól érzik magukat a kalózjátékban. Le a kalappal a kiscsoportosok előtt! Őket követték a középsősök,
akik a kis róka, Vuk bőrébe bújtak bele, és
bár a Simabőrű vadász bácsi ott ólálkodott
körülöttük Vali óvó néni személyében, ők
mégis jól érezték magukat és bemutattak
egy rövid jelenetet a kis rókák életéből.
Niki néni ügyesen vezette őket a vadászatban. Végül a nagycsoportosok következtek, akik a rajzfilmhősök figuráinak
bőrébe bújva vidám táncot lejtettek. Voltak közöttük fiúk és egy kislány is, akik
hatalmas cigánykerekeket vetettek a színpadon.
„Farsang van, farsang van, ropjuk
a táncot gyorsabban!” Énekelték és így is

tettek. Nagyon pergő, vidám zenékre, fergeteges táncot roptak. A szülők is kitettek
magukért. Az ötletes jelmezek mellett
rengeteg tombolatárgyat hoztak, és finom
süteményeket sütöttek a büfében. A jelmezversenyt is a kreatív ötletek, a játékosság és a leleményesség jellemezte. Különdíjat kapott az UFO, egy tortát, megérdemelten. A többi jelmezt nagyon ötletesen
díjazta a zsűri. Így díjat nyert:
ź a legötletesebb jelmez: a tükörtojás
ź a legcicább cicahercegnő
ź a legkockább kocka, Minecraft.
ź a legdíszesebb karácsonyfa
ź a legkirálynősebb fogtündér
ź a legkandúrabb kandúr: Mirr-Murr
ź a legzöldebb testvérpár: Pán Péter és
Csingiling
ź a legédesebb süti: a muffin volt.
Én a zsűrinek pedig a legkreatívabb zsűri
díját adtam volna.

Kézműves délután
az oviban
Farsangra készülődve meghívtuk a szülőket és a gyerekeket az oviba vidám álarc
készítésre. Azért szoktuk ezt a lehetőséget
biztosítani, mert van, aki nem szokott otthon kreatív kézimunkákat készíteni, vagy
saját bevallása szerint nincs hozzá érzéke.
Gondoltuk, így a gyerekek is szívesen készülnek a farsangra, ha anyával vagy apával együtt tevékenykednek egy ovis délutánon.
Sajnos a hétköznap délutáni, kora
esti időpont sokak számára nem volt kedvező, de azért egy lelkes kis csapat összejött, és nagyon jól érezték magukat. Mindenki több vidám álarccal távozott az
óvodából.
Tóthné Tóth Gabriella

Együttműködői vagyunk az Oktatási Hivatal
pályázati progamjának
Egy pályázat keretében megindult a projektmunka az óvodánkban, melynek első
lépéseként munkacsapatot alakítottunk ki
az Ercsi óvodával.
Az Oktatási Hivatal által kijelölt
partner intézményünkkel fogjuk a három
évig tartó program feladatait megoldani.
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Havi rendszerességgel bonyolítunk le
találkozókat, eszmecseréket, melyeket
minden esetben Veszeliné Pénzes Ildikó
konzulensünk koordinál. Célunk, hogy
egy jól működő óvodai kapcsolati hálót
építsünk ki.
Az első találkozás, ismerkedés,

óvodabemutatás után, mindkét óvoda
meghatározta a problémakörét, és megindult az útkeresés a célok, feladatok,
módszerek területén.
(F.V.A.)

Alcsútdobozi hírek

Húsvéti játszóház
és vásár
2018. március 24-én 15 órától
az alcsútdobozi sportcsarnokban
Program
Megnyitó
Az Óvodások műsora
A három nyúl
Mesejáték az óvó nénik előadásában
Gyermek-játszóház:
Kézműves tevékenységek kipróbálása,
népi játékok
Kézműves termékek vására,
Gyermekeknek szóló kézműves bemutatók
Házi készítésű finomságok és büfé
Belépődíjak:
Gyerek: 300 Ft Felnőtt: 500 Ft
Támogatói jegy: 500 Ft
A rendezvény teljes bevételét az alcsútdobozi óvodások
javára fordítjuk.
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Alcsútdobozi hírek

Állatorvosi ügyelet
Március 03-04. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35. | +36 20-6615215
Március 11. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18. | +36-70-2173745
Március 15-16. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18. | +36-70-2173745
Március 17-18. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26. | +36-20-9411900
Március 24-25. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55. | +36-20-4456256
Március 30-31. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35. | +36 20-6615215
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