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Családi nap - Gyermeknap

Az iskolai sportudvar árnyas fái alatt, a játékra, beszélgetésre,
közös élményekre hívogató zöldterületen töltöttük el a május 19i délutánt a helyi családokkal. Az önkormányzat által meghirdetett közösségi alkalmat többen támogatták: szülők, pedagógusok, óvónők, tűzoltók, régi diákok. A kiemelt támogatónak, Varga Ferencnek járó köszönet mellett a kiemelt szervezők, Keindl
Zoltánné és Fekete Rita is kiérdemelte az elismerést. A sikerhez
persze kellettek a gyermekek, a kisebbek és a nagyobbak is, akik
örömmel fogadták a programokat, és önfeledten vetették bele
magukat a játékokba. Számomra is feltöltő volt ott lenni, az
egészségesen nyüzsgő csemetéikkel együtt kikapcsolódó alcsútdobozi anyukák és apukák között.
Tóth Erika
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

Határon innen, határon túl – Határtalanul!
Az iskolában a május a várva várt osztálykirándulásokról szól, mely komoly előkészítő munkát ró az osztályfőnökökre és a
szülőkre is, hiszen a kirándulások nagy részét a szülők finanszírozzák. A rengeteg
előkészítő munka során az osztályfőnökök próbáltak olyan programokat összeállítani, amely a gyermekek nemzeti identitását, kulturális örökségeink megismerését, történelmi városaink feltérképezését mind magába foglalja. Ugyanakkor legyen benne egy is szórakozás, fagylaltozás is. S hogy merre jártak diákjaink?
Az első osztályosok Hűvösvölgyben utaztak a gyermekvasúttal, majd a
MiniPoliszban kipróbálhatták, milyen lehet a fodrásznak, eladónak, banki alkalmazottnak, rádiósnak, virágkötőnek, recepciósnak, szakácsnak és még megannyi
alkalmazottnak a munkaköre. A második
osztályosok Tatára indultak, ahol kézműveskedtek a várban, városnézésre mentek
a kisvasúttal. A harmadik osztályosok a
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Budapesti Bábszínházba és a Csodák Palotájába vették útjukat, míg a 4. osztályosok a Pál-völgyi barlangot fedezték fel
és a Budapesti Repülőtérre látogattak el.
Az ötödikesek idén is a Balaton partra
utaztak, de most Keszthely városában fedezték fel a látnivalókat. Megnézték a vadászmúzeumot és a modellvasút kiállítást. Alkotni mentek a Tihanyi levendulásházba, ahol kis illattasakokat készíthettek vásárfiaként. A hatodikosok Várpalotára utaztak a Túri várba, majd a Velencei-tó partján eveztek egy nagyot. A
végzős diákjaink két napos osztálykirándulásra indultak Észak-kelet Magyarországra, ahol az Aggteleki cseppkőbarlangot, Szilvásvárad csodálatos természeti kincseit és az egri várat fedezték fel.
Köszönöm a kollégáknak, hogy a
kirándulásokat megszervezték és hatalmas felelősséggel a gyermekeket elvitték
ezekre a kirándulásokra. Köszönöm a szülőknek a támogatást, hiszen a kirándulá-

sokkal a gyermekeknek felejthetetlen élményt szerezhettünk és jó közösséget
építhettünk.

Határtalanul Szlovákiában
Hatalmas élményben volt része az alcsútdobozi és etyeki általános iskola 7. osztályos tanulóinak, hiszen a magyar kormány által támogatott Határtalanul pályázat keretében utazhattak 4 napos kirándulásra Szlovákiába.
Az első napon a csodálatos látvánnyal bíró Hernád-áttöréshez kirándultunk, ahol a Tamásfalvi kilátónál lélegzetelállító természeti csoda tárult elénk. A
szállásunk Várhosszúréten volt, mely egy
kicsiny magyarlakta település. Látogatást
tettünk a helyi általános iskolába, mely
egy épületben volt az óvodával. Az iskolában 12 diákot, az óvodában 17 kisgyermeket tanítanak a magyar nyelvre a pedagógusok. A helyi iskolába mesekönyveket, labdákat, tollakat, és apróbb ajándéktárgyakat vittünk, beszélgettünk a diákokkal, pedagógusokkal. Megmutatták tan-
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szereiket, beszéltek arról, hogy mit szeretnek csinálni szabadidejükben, és még
énekeltünk is együtt.
A négy nap során olyan helyeket
kerestünk fel, melyek valaha Magyarországhoz tartoztak, s ahol ma is magyarul
beszélnek, a tótoknak megfelelő ízes tájszólással. Kirándultunk a dobsinai jégbarlanghoz, mely a mérsékelt övezetben
egyedülálló és 2000 óta a természeti világörökség részét képezi, s ahol igazán
különleges élmény volt a nyárból belépni
a télbe. A barlang bejárata a Duča-hegy
északi lejtőjén 969,5 m tengerszint feletti
magasságban fekszik, hossza 1483 m,
melyből 515 m látogatható.
Alsósztergovára azért utaztunk,
hogy megnézzük Madách Imre szülőházát. Néhány évet leszámítva Madách Imre
itt töltötte egész életét, itt írta meg világhírű remekművét, Az ember tragédiáját,
melyet a gyerekek interaktívan dolgoztak
fel a múzeumlátogatás során.
Szepesszombatra igen sokat utaztunk, de megérte, mert látogatást tettünk a
Szent György templomba, amely 1273ban épült és a főtér közepén áll. A templomban a Szepesség egyik leggazdagabb
gótikus szárnyasoltár-gyűjteményét őrzik, melynek díszességét csodálattal néztük. Ez a templom maga a csoda, minden
történelemi korszakot átélt Isten jóvoltából.
Bátorságról, állóképességről és
csapatszellemről tett bizonyságot valamennyi 7. osztályos diák, amikor a barlangtúrán részt vett Várhosszúréten a
Buzgó barlangban. Ez a barlang 1995-től
a világörökség részét képezi. A túraútvonal a Rozsnyói Barlangászok Cseppkövéhez vezet, ami tulajdonképpen egy gigantikus, 34 m magas cseppkőoszlop. Jelenleg a Guiness Rekordok Könyvébe is
be van írva, mint a világ legnagyobb
cseppköve. Annak ellenére, hogy ez ma
már nem igaz – Kínában találtak egy centiméterrel magasabbat –, ez egy monumentális természeti képződmény, melynek a mérsékelt éghajlati övezet barlangjaiban nincs párja. A 450 m hosszú túraútvonal fagerendákkal van kiépítve, melyekkel a barlang teljes főágán végigfolyó
patakot küzdöttük le. A gyerekeknek a
túra során drótkötélen egy tó felett is át
kellett haladniuk, amely nem mindennapi
élmény volt.
Az utolsó napon a betléri Andrássy-kastélyt néztük meg, ahol megismerkedhettünk a híres Andrássy-család
múltjával, hallgathattuk a családról szóló
történeteket, legendákat. A délutánt Kassán töltöttük, ahol a Rodostói házban II.
Rákóczi Ferenc életét elevenítettük fel,
majd a Szent Erzsébet Székesegyházban,
ismertebb nevén a Kassai Dómban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc szarko-

fágját, melyben elhelyezték édesanyja és
Rákóczi József hamvait is. Kirándulásunk
zárásaként a Rákóczi kriptában elénekeltük a Himnuszt.
Őszintén érzem, hogy életem
egyik legszebb kirándulása volt ez Szlovákiában, melyet nagyon köszönök az
etyeki általános iskolának – különösen
Szabó Mária igazgatóhelyettesnek –,
akik a mi iskolánkat bevonva pályáztak a

Határtalan programra.

Színházban voltunk

ját, jelenét, jövőjét. Megtudhatjuk, hogy a
bankárnak is sanyarú gyermekkora volt,
szeretetlenségben nőtt fel, így egész ifjúkorát a pénzszerzésnek és a spekulációnak szenteli. Szerelmét is elhagyja az
anyagi gyarapodás miatt. Jelene sivár, érzelmei nincsenek, boldogtalan, magányos. Ám reggel új emberként ébred, az
álomutazás során rájön, hogy meg kell
változnia. Vagyonát szétosztja a nélkülözők között, és egy nagyon beteg gyermeket a gyógyulás útjára indít.
Ez a darab rávilágított arra, hogy a
szeretetet nem lehet vagyonokkal sem pótolni.
Köszönjük a lehetőséget a szülői
munkaközösségnek és polgármester aszszonynak, Tóth Erikának.
Szilveszter Mária

Igazán kellemes élményben volt része 35
felső tagozatos tanulónknak és az őket kísérő osztályfőnököknek április 25-én,
amikor a székesfehérvári Vörösmarty
Színházba látogattunk el egy délutáni előadás alkalmával. Isten pénze címmel néztünk meg egy kiválóan, a fiatalok érdeklődését lekötően megrendezett darabot,
mely a 19. század Angliájába kalauzolt
minket. A történet főszereplője egy uzsorás bankár, aki csak a pénzének örül, barátai nincsenek. Az ő időutazását mutatja be
a darab. Bankárunk karácsony szent estéjén egyedül hajtja álomra fejét, és álmában elhunyt üzlettársának szelleme jelenik meg. A szellem egy álombéli utazás
során mutatja meg főszereplőnknek múlt-

Világbajnok
jár iskolánkba!

2018. április 26. és 28. között rendezték
meg a 15. IKF Kempo Világbajnokság és
Világkupát a budapesti MOM Sport
Uszoda és Sportközpontban. Öt kontinens

„Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd.
Tiéd a folyó a part, el ne add semmiért!
Tiéd ez az ország, múltja és jelene.
Neked teremtette, a magyarok Istene!”
(Tamás István: Tiéd ez az ország)
Keindl Zoltánné

harcosai érkeztek a magyar fővárosba,
Argentínától kezdve Kazahsztánon át
egészen Hollandiáig. A seregszemlén a
magyar kempóválogatott jelentős létszámban, mintegy száznegyven fővel
képviseltette magát, s köztük volt iskolánk 7. osztályos tanulója Czene Ferenc.
Feri a Felcsúti Fehér Tigrisek
Kempo Harcművészeti SE sportolója.
Kornélyi György vezetőedző elmondása
alapján Feri rendkívül szorgalmas és kitartó munkával érdemelte ki, hogy ezen a
rendezvényen részt vehessen. Nagyon
megörültünk, amikor az egész osztályunk
meghívást kapott erre a rendezvényre
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

azért, hogy a helyszínről bíztathassuk őt!
Talán egy kicsit ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Czene Ferenc küzdelmi versenyszámban semi kempoban
ARANY érmet, submissionban pedig
ezüstérmet szerzett. Gratulálunk, büszkék
vagyunk rád!
Mariann néni és az osztálytársaid

Jótékonysági süti
vásár a „Nevesincs”
bábcsoportért!
Szanyiné Halgancz Terézt, Trézi nénit
nem mindenkinek kell bemutatni. Ő az
alcsútdobozi iskola harmadikosainak az
osztályfőnöke és a bábcsoport szervezője,
tanítója. Rengeteg kreatív, vicces, vagy
éppen komoly műsorszám van a háta mögött.
Egyik szülői értekezleten megemlítette, hogy szeretne egy magnót. Egy
magnót ami működik, aminek nem kell
súlyt helyezni a tetejére, hogy lejátssza a
cd-t, plusz amihez van mikrofon, hogy a
gyerekekkel tudjanak próbálni.
Németh Erika és jómagam elkezdtünk szervezkedni…
Megosztottam a facebook csoportunkban a magnókat és áraikat. Boncz
Sándor egyből a segítségünkre sietett és
egy komolyabb hangtechnikát mutatott be
nekünk, ami elnyerte mindannyiunk tetszését. Így hát a készülék már megvolt,
csak az árát kellett előteremteni. Erika ötlete volt, hogy szervezhetnénk egy süti
vásárt. Diamant Katival plakátot csináltattunk. Erikával pedig közhírré tétettük,
hogy aki szeretné támogatni az ötletünket,
sok szeretettel várjuk szombaton a piacon
egy süti vásárra.
A nagy reklámnak köszönhetően
meglett a tervünk gyümölcse. Erika barát-

nője, Mimi (a Gondos tűzép által) felajánlotta a hangtechnika teljes összegét a bábcsoportnak. Nagyon hálásak vagyunk neki ezért. KÖSZÖNJÜK!
De mivel a süti vásárt szétkürtöltük, így folytatódott a szervezés. Szombat

reggel izgatottan vártuk a süteményeket.
Köszönet a szülőknek, akik sütöttek.
Kati meggyes sütije, Tündi palacsintája, Noémi diós-lekváros borzaskája,
Ica kókuszos kockája, Anna linzerje, Erika frissítő limonádéja és ízletes szendvicse, jómagam kókuszos sütije elnyerte a
vásárlók tetszését. Nagyon sokan adakoztak sütemény vásárlás nélkül is. Nagyobb
felajánlást Vargáné Ángyás Gabriella,
Hantosné Amler Ágnes adott. Több szülő
akár 1-2 ezer forinttal, vagy nagyobb öszszeggel is támogatta ügyünket. Köztük
volt Ottling Tibor és Cserna Stefi. Így öszszesen több mint 30.000 forintot gyűjtöttünk még össze.
Köszönjük az alcsútdobozi lakosoknak a támogatásokat!
Tehát Miminek hála, a hangtechnikát meg tudtuk venni és a maradék pénzt
pedig átadtuk Trézi néninek, hogy költse
díszletre, ruhára, bábkészítésre a jövőbeli
„CSODA MŰVEKHEZ”!
Lakatos Krisztina

4.

Alcsútdobozi hírek
Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

A Lélek ereje

Teljesítményorientált világunkban az emberek alapvetésnek tekintik, hogy amit
lehet, magunktól érjük el, mert annyit
érünk, amennyit az életben elértünk, még
rosszabb gondolatmenet szerint annyit
érünk, amennyit birtoklunk. Ám ha elmerülünk ennek a gondolatvilágnak az értelmezésében, rájövünk, hogy az milyen
anyagelvű, és milyen tragikusan mutatja:
az eredeti szándékkal ellentétben az ember ahelyett, hogy jelentőségteljesebbé
válna, magára lett hagyva a tömegben.
A Szentírás elején, a bűnbeesést
követő események sorában találjuk a bábeli torony történetét, amely az adott kor
kulturális közegében valami hasonló fo-

lyamatra hívja fel a figyelmünket: az ember saját erőből hírnevet akar szerezni magának azt remélve, hogy felépít egy mindenki számára egységesen szépnek tűnő
világot, remélve, hogy ezáltal válik erőssé
és magabiztossá. „Rajta, építsünk várost
és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!” (Ter 11,4) A következmény azonban a nyelvek összezavarodása, és a földön való szétszóródás lett, azt
pedig csak sejthetjük, hogy a torony torzóként maradt meg, nem épülhetett fel az
eredeti szándék szerint semmi, amit jelképezett volna.
Vajon mi lehetett a probléma, ami

A Tatabányai Jászai Mari Színházban jártunk
Az alsó tagozatos tanulókkal 2018. május
15-én a tatabányai Jászai Mari Színházban megnéztük az „Aranyhalacska, avagy
a halász és a nagyravágyó felesége” c.
előadást. A történet egy olasz halászfaluban játszódott, ahol az emberek nehéz
munkával keresik kenyerüket. Mégis szeretetben és barátságban élnek együtt. Egy
napon minden megváltozik, amikor egy
halász horgára különös, beszélő aranyhalacska akadt. Innen indult a bonyodalom.
A halacska, aki valójában a tenger hercegnője, megígéri a halásznak, hogy minden
kívánságát teljesíti, ha visszadobja őt a
tengerbe. A halász meglepődik, de a felesége kapva-kap az aranyhalacska ajánla-

tán. Először egy takaros kis házat kér
csak, de ahogy telik az idő, egyre többet és
többet akar: grófi rangot, királyi hatalmat,
végül pedig világ feletti uralmat. A mesedarab végén a kapzsi feleség elnyeri méltó
büntetését. Minden visszaáll az eredeti
helyzetbe és boldogan élik tovább mindennapi életüket a kis halászfaluban, barátaikkal egyetértésben.
Az ötletes díszletekkel és a színészek életszerű előadásával egy nagyon jó
hangulatú délutánt töltöttünk a színházban. Köszönetünket fejezzük ki a Szülői
Munkaközösségnek a jegyek vételárához
történő hozzájárulásért.
Béndek Lászlóné

miatt egy nagy összefogásnak még nagyobb kudarc lett a vége? A történet szerint maga az ember döntött, hogy ő lesz a
legnagyobb, sőt nagyobb lesz, mint Isten.
Ezt jelképezi az égig érő torony. Vélhetően mindenki ugyanazt akarta: majd ő eldönti, mikor, mit hogyan kell tenni, és ezt
el is mondja a másiknak. Így a közös
nyelv dacára máris zűrzavar alakul ki:
mindenki külön-külön hajtogatja a saját
igazát, és ezzel a közösség szétesik, a közösen végzendő munka félbeszakad.
Isten azonban nem ember, és a
Szentlélek sem az emberi gondolkodás
lelke. Jézus feltámadása és mennybemenetele után a kiválasztott apostolokat maga a Szentlélek erősíti meg, hogy legyen
bátorságuk felemelkedni az összetört és
kiüresedett szomorkodásból, hogy a Lélek tüzével folytathassák az igehirdetést.
A pünkösdi csoda az egymás értésének
közösségteremtő erejével folytatódik: az
apostolok által hirdetett örömhírt minden
Jeruzsálembe gyűlt zarándok a saját nyelvén hallja. A Szentlélek munkájának eredményeképpen aznap háromezer ember
keresztelkedik meg, ezzel megszületik az
Újszövetség közössége: az Egyház.
Természetesen nem csak a világraszóló csodákra kell felfigyelnünk, hanem a környezetünkre is. A saját akaratunk erőltetése bizony nem mindig jár akkora eredménnyel, mint embertársaink
gondolatainak megértése, és az azt követő
közös gondolkodás, más szóval egy nyelven beszélés. A közös anyanyelv nem
elég, közös gondolkodás is kell a boldoguláshoz.
Egy alkalommal egy ausztriai játszótérre vittük a gyerekeket, ahol szinte
azonnal bekapcsolódtak a helyi lurkók játékába. Egyikük sem beszélt idegen nyelveket, mégsem volt akadálya a közös játéknak: szépen egymásra hangolódtak.
Elengedték, ami lényegtelen, és arra koncentráltak, ami örömet okoz. Mintha a
Szentlélek éppen ilyesmit szeretne előhozni az emberből…
Isten tanít minket a Szentírással.
Figyelembe veszi az emberi természetet:
tudja, mire képes az ember, de az is nyilvánvaló, hogy Isten nélkül elveszett és
magányos a világban. Nem tudja saját erejéből megváltani önmagát, de erre nincs is
szükség. A pünkösd – a közösség ünnepe
– arról szól, hogy elengedjük, ami lényegtelen, és a szeretet lelkületével figyeljük
meg, mit mond a másik ember. Elég, ha
elhatározzuk, és utána már nem kell beleszakadnunk, mint a toronyépítőknek,
hisz nem vagyunk magunkra hagyva:
gyöngeségünkben maga a Lélek siet a segítségünkre!
Jäger Tamás
hitoktató

5.

Alcsútdobozi hírek

Önkormányzati hírek
Testületi ülések
Önkormányzatunk képviselő-testülete
május hónapban két alkalommal (05.02án és 05.28-án) tartott ülést, melyen az
alábbi fontosabb döntések születtek.
2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról hozott döntést a testület. A
Fejérvíz Zrt. az előző évekhez hasonlóan
ismét megkereste Önkormányzatunkat,
hogy a szolgáltatási területéhez tartozó települések képviseletében a víz- és csatornadíj csökkentése érdekében Alcsútdoboz, mint gesztor adja be a kérelmet az állami kompenzációra. A testületi döntés
alapján a pályázat 05.07-én benyújtásra
került.
Határozatot hozott a képviselőtestület arról, hogy az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatot benyújtja. A pályázati cél az
óvoda tároló és pincelejáró épületének engedélyhez nem kötött felújítása. A fejlesztés megvalósításához szükséges 15%
mértékű önerő biztosítását az önkormányzat saját bevételei terhére vállalta.
Az Alcsútdoboz település közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolót fogadta el
a testület, megköszönve a rendőrség
munkáját. A Bicskei Rendőrkapitányság
írásos anyagot készített, amely részletezi
a falu területén regisztrált bűncselekmények számát és felderítési mutatóját, valamint a közlekedési balesetek alakulását. A
korábbi évekhez képest a bűncselekmények esetében is jelentős a csökkenés, és
javultak a baleseti mutatók is. Mindez köszönhető a gyakoribb körzeti megbízotti
jelenlétnek, és a helyi Polgárőrség tevékenységének is. Elmondható, hogy a falu
vezetése és a Rendőrkapitányság között jó
és korrekt munkakapcsolat alakult ki. Ezt
jelzi többek között az is, hogy a testületi
ülésen részt vett dr. Balázs Sándor r. alezredes kapitányságvezető úr, és személyesen terjesztette elő a beszámolót.
Határozat született a 2017. évi
belső ellenőrzési tevékenységről szóló
jelentés elfogadásáról. Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését külső szakértő cég látja el a Felcsúti Közös
Önkormányzati Hivatallal kötött szerződés alapján. A 2017. évi ellenőrzésekre
éves munkaterv készült, melyet az Önkormányzat képviselő-testülete határozatával hagyott jóvá. Ennek keretében a
köznevelési támogatásokra kapott norma-
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tíva igénylés megalapozottsága került
vizsgálatra, illetve a helyi adózási feladatok végrehajtása. A vizsgálat mindkét terület esetében csak olyan megállapításokat fogalmazott meg, melyek célszerűségi
javaslatok, intézkedési terv készítésére
nem kötelezik a hivatalt.
Elfogadta a testület a Felcsúti
Közös Önkormányzati Hivatal 2017.
évi beszámolóját. A dr. Sisa András
jegyző által készített tájékoztató anyag
részletezi a közös hivatal működésének
személyi és tárgyi feltételeit, illetve a
szervezeti egységek bemutatását. Kitér a
hivatal által végzett szociális, igazgatási,
adózási és pénzügyi ügyintézéshez kapcsolódó tevékenységekre. Ez a feladatellátás illetve ezen szolgáltatások valamennyi közös hivatalhoz tartozó településen elérhetők. Az összegzés megállapítja,
hogy a magyar közigazgatási rendszer átalakításának keretében létrejött Közös
Önkormányzati Hivatal működése megfelel a jogszabályi előírásoknak, és az elvégzett munkát illetően a lakosság és a
kormányzati szervek által támasztott elvárásoknak is.
Beszámolót fogadtak el a képviselők a 2017. évi gyermekvédelmi és
gyámügyi tevékenységről. A gyermekek
védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek
védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alap- és szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. Alcsútdoboz Település Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben előírt feladatainak
ellátását 2017-ben az alábbiak szerint biztosította:
- A képviselő-testület úgy módosította szociális rendeletét, hogy a településen élő gyermekes családok részére, jövedelemtől független óvoda- és iskolakezdési támogatás nyújtására vált lehetőség.
A módosítás által 74 család összesen
1.860 ezer forint értékben részesült támogatásban.
- 2017. december 1. napján lépett
hatályba Alcsútdoboz Település Önkormányzat képviselő-testületének 15/2017.
(XI.28.) önkormányzati rendelete, amely
bevezette a településen a karácsonyi tele-

pülési támogatását. Ez által a 65 év felettiek (245 fő) összesen 1.960 ezer forint
értékben, valamint a nagycsaládosok és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (43 család) 960 ezer
forint támogatást kaptak.
- Az alacsony jövedelmű családok
a Gyvt. alapján 2017. évben is igénybe
vehették pénzbeli ellátásokat: rendszeres
és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményt.
- Jó színvonalon működtek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása,
családgondozás.
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását Alcsútdoboz,
mint tagönkormányzat, egyetértési jogát gyakorolva fogadta el. A hivatal
pénzügyi ügyintézője által elkészített zárás szerint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évben 114.108 e Ft bevételből gazdálkodhatott, 113.656 e Ft
költségvetési kiadást teljesített és 2017.
december 31-én 452 e Ft pénzkészlettel
rendelkezett. A kiadások 91%-át a bérek
és járulékok teszik ki, 9 % a dologi költségek aránya.
Rendeletet alkotott a képviselőtestület Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról. A
rendelet szerint az Önkormányzat 2017.
évi bevételi főösszege: 501.833.850 Ft, a
kiadási főösszeg: 239.724.923 Ft, maradványa 262.108.927 Ft. A maradvány felhalmozási célú bevételekből fakad, amelyek fejlesztési programok fedezetére elnyert támogatások, az idei évre áthúzódva
az iskolai energetikai korszerűsítés, a
szennyvíztisztító telep bővítése valósul
meg belőlük.
Egyéb fontos történések, intézkedések
Május 5-én nagy érdeklődés mellett sikeresen lezajlott önkormányzatunk szervezésében a virágvásár, melyen a lovasberényi Kaiser Kertészet kínált kedvező
áron jó minőségű virágokat Alcsútdoboz
lakosainak.
Május 14-én a Nemzeti Kulturális
Alap által kiírt közművelődési témájú pályázatra nyújtottunk be kérelmet. A támogatást a maximálisan igényelhető 800
ezer forint összegben a ráti testvértelepüléssel közös szüreti programra kértük.
Május 15-én a Magyar Közút Zrt.
székesfehérvári kirendeltségével vettem

Alcsútdobozi hírek
fel a kapcsolatot, mivel a 811 főúton korrekciókat végeztek. Írásos tájékoztatást
kértem a munkálatokról, melyet meg is
kaptunk. Eszerint a munkavégzésre azért
volt szükség, mert a bal oldali ingatlanok
megközelíthetőségét akadályozta a burkolatszél kigyűrődése, illetve a csapadékvíz nem tudott lefolyni a burkolatról. Sajnálatos, hogy az útszakasz teljes felújítására viszont a Közút Zrt-nek jelenleg nincsen lehetősége. Elvégezték azonban a
február hónapban általunk kért kisebb
korrekciót: a régi takarék épület előtti autóbuszmegállónál kialakult úthibákat kijavította a Közút Zrt.
Május 17-én a TOP programokkal
kapcsolatos konferencián vettem részt a
Megyeházán. Több tájékoztató előadás

hangzott el a Minisztérium illetve a
Kincstár részéről annak érdekében, hogy
a pályázati projektek sikeresen, az előírásoknak és a vállalásoknak megfelelően
valósuljanak meg. Településünk 3 TOPos projektben érintett. Az orvosi rendelő
felújítása megvalósult, jelenleg az elszámolás folyik. Az iskolai energetikai fejlesztés esetében a kivitelezői közbeszerzés szakaszában vagyunk. E két programnál az Albensis Kft. végzi a projektmenedzsmenti feladatokat. A harmadik
TOP-os projektünk közösségfejlesztésről
szól, amelyet 5 településsel közös konzorciumban nyertünk el, a gesztor Csákvár
település. Ennek indítását év végére tervezzük, amikorra az EFOP forrásból kialakítandó közösségi termünk is elkészül.

Május 19-én szép számú résztvevővel
rendeztük meg a „Családi nap – gyermeknap” programot. A költségeket támogatásokból fedeztük. A rendezvény fő támogatója volt Varga Ferenc képviselő úr, de
több család adománya is hozzájárult ahhoz, hogy közös élményekben gazdagon
teljen a nap.
Május 22-én és május 24-én foglalkoztatási fórumokon vettem részt a
Bicskei Járási Hivatalban. Pályázati projektek keretében történő munkaerő-piaci
illetve felzárkóztató jellegű foglalkoztatási programokról, illetve az önkormányzatunkat is érintő közfoglalkoztatási illetve diákmunka lehetőségekről kaptunk tájékoztatást.
Tóth Erika polgármester

Tisztelt Földtulajdonosok és Földhasználók!
Értesítem az érintett földtulajdonosokat
és földhasználókat, hogy hivatalból indított eljárás keretében a Bicskei Járási Hivatal Felcsút, Alcsútdoboz és Szár települések külterületén és különleges külterületein (korábbi zártkertekben) 2018. június hónaptól kezdődően határszemlét tart.
Ezúton meghívom a határszemlére
az érintett hatóságokat, a földhasználókat
és földtulajdonosokat.
Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a jogorvoslati jog csak
az ügy érdemében hozott határozat, ennek
hiányában az eljárást megszüntető végzés
ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.
INDOKOLÁS
A termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 5. § (1) bekezdése kötelezően
előírja valamennyi termőföld használó részére a termőföld hasznosításának kötelezettségét.
A helyszíni bejárás alakalmával
kiemelt figyelemmel ellenőrizzük:
ź a tulajdonos, illetve földhasználó a
termőföldre vonatkozó hasznosítási
kötelezettségének eleget tett-e,
ź gyom- és fertőzésmentes állapotban
tartja-e ingatlanát,
ź a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét (művelési ág változás bejelentése),
ź épületek, építmények létesítést,
bontását,
ź termőföld engedély nélküli más célú
hasznosítását,
ź dűlőutak és vízelvezető árkok állapotát.
A hatóság tájékoztatja az érintetteket,

hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 33. §-a értelmében – előzetes egyeztetés mellett – az ügy irataiba a
Bicskei Járási Hivatal, 2060 Bicske Szent
István út 7-11. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási időben
(Hétfő, Szerda: 8.00-12.00 és 13.0015.30, Péntek: 8.00-12.00) betekinthetnek, továbbá az értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül nyilatkozatot tehetnek. A hatóságnál jelenleg elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.
Kérem a földhasználókat, hogy a

fentiek alapján gondoskodjanak a termőföldek rendbetételéről és a bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek a Járási Hivatal Földhivatali Osztály felé történő bejelentéséről.
Végzésem az Ákr. 68-69. és 101102. §-aiban foglaltakon alapul.
Szabó Gábor hivatalvezető
megbízásából:
Székelyné Homonnai Krisztina
földhivatali osztályvezető

MEGHÍVÓ
A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM ALÁÍRÁSÁNAK
98. ÉVFORDULÓJA
ÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÜNNEPE
ALKALMÁBÓL
ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA

2018. JÚNIUS 3. NAPJÁN 16 ÓRAKOR
A JÓZSEF NÁDOR ISKOLA AULÁJÁBAN
MEGEMLÉKEZÉST, MAJD
A TRIANON KOPJAFÁNÁL
KOSZORÚZÁST TART,
MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM
ÜDVÖZLETTEL:
TÓTH ERIKA
POLGÁRMESTER
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Alcsútdobozi hírek
Napközis Kézműves Tábor
Alcsútdoboz
2018. június 25-29-ig

Napközis Sporttábor
Alcsútdoboz
2018. július 2-6-ig

(De. 800-tól – du. 1600-ig)

(De. 800-tól – du. 1600-ig)

Táborvezető: T. Tóth Gabriella

Táborvezető: Weizengruberné Keindl Marietta

A tábor már hosszú évekre tekint vissza. Olyan alkotni
vágyó gyerekek számára ajánlom, akik szeretik a maguk
készítette, kétkezi dolgokat, tárgyakat. Szeretnek
rácsodálkozni az őket körülvevő világ apró tárgyaira,
alkotásaira és szeretnek maguk is „elbíbelődni” azokkal.

A táborba az alsó-tagozatos gyermekeket várjuk.
A tábor helyszíne az Alcsútdobozi Sportcsarnok.
A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk.
Tervezett program:

1-2. nap. Álomfogók készítése
ź különböző anyagokból
ź különböző technikákkal
ź különböző méretekben
„Az álomfogók, más néven álomcsapda, bár az északamerikai indián kultúrából ered, ma már világszerte ismert,
sokaknak a védelmet jelenti, míg másoknak csupán dísz. De
vajon mi rejtőzik mögötte?”
„A nagymama kis horgolt terítői, kincsek! Kérjetek el tőle
egy-kettőt és hozzátok magatokkal a táborba, ha
lehetséges.”
3. nap. Kirándulás Budapestre az Eleven Parkba –
ÚjBuda Centerbe
4-5. nap Kavicsfestés – kőfestés
ź fa lapra, kompozíciók létrehozása
ź festés fára, körszeletre

ź Labdajátékok
ź Sorversenyek
ź Váltóversenyek
ź Túrázás
ź Vízparti kirándulás
ź Rekreáció
A táborba jelentkezni lehet: Weizengruberné Keindl
Mariettánál az Iskolában, és Fekete Ritánál a
Sportcsarnokban
Jelentkezési határidő: 2018. június 15.
A programot szervezi: Alcsútdoboz Település
Önkormányzata
Támogató:

5. nap délután – tevékenységek lezárása– Kiskiállítás –
Búcsú a tábortól
A tábor helyszíne az Alcsútdobozi Sportcsarnok.
A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk.

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

A táborba jelentkezni lehet: Tóth Gabriellánál az
Óvodában, és Fekete Ritánál a Sportcsarnokban
Jelentkezési határidő: 2018. június 15.

Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

A programot szervezi: Alcsútdoboz Település
Önkormányzata
Támogató:

Gyuricza Jánosné, szül. Bárányos Gizellát
(1932.06.11.) 86. születésnapja alkalmából
Bán Lajosné, szül. Szász Erzsébetet
(1938.06.27.) 80. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

Postánkból
Tisztelt Polgármester Asszony!
Kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy
a 811 sz. főút átkelési szakaszán a 8106 j.
Biatorbágy-Etyek-Alcsútdoboz összekötő
úti csomópont és a település vége közötti
belterületi szakaszon csiszoló marást végeztünk. A beavatkozás célja a járműforgalom terhelése miatt keréknyomon kívül
kialakult kigyűrődések marása, eltávolí-
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tása volt. Ezzel a beavatkozással igyekeztünk az útburkolat keresztmetszetét az eredetihez közelítő módon helyreállítani, a
nyomvályú mélységet csökkenteni. A munkavégzésre azért volt szükség, mert a szelvényezés szerinti bal oldali ingatlanok
megközelíthetőségét akadályozta a burkolatszél kigyűrődése, illetve a csapadékvíz nem tudott lefolyni a burkolatról, az
útszakasz teljes felújítására viszont jelenleg nincsen lehetőségünk. A marás következtében a felület érdesebb lett, ami forgalom biztonsági szempontból kedvezőbb

(nőtt a felület csúszási ellenállása). A beavatkozás a téli útüzemet is segíti, hiszen a
nyomvályúból a hó és a latyak nem ekézhető ki. A marással a nyomvályúban megrekedő csapadékvíz mennyisége, mélysége is csökkent, így csökkent a szakaszon a
gépjárművek felúszásának és megcsúszásának veszélye. Kérem tájékoztatásom
szíves elfogadását!
Üdvözlettel Szili Gergő
üzemeltetési és fenntartási osztályvezető
Magyar Közút Zrt.
Fejér Megyei Igazgatóság

Alcsútdobozi hírek
„S kell, hogy az Úr áldja, védje,
aki azt énekli: Béke.”
Babits: Zsoltár gyermekhangra

Piliscsabán zengett a dal

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK 2018.

Egy szép, tavaszi napon, május 11-én az
Alcsútdobozi Echo Kamarakórus a Piliscsabai Egyházzenei Napokon a Klotildligeti Plébániatemplomban adott műsort.

Hétköznap lévén az utcán a megszokott élet zajlott, mégis valamiféle ünnepi hangulat vett körül bennünket. Ezen
a délutánon hét kórus szerepelt, mi első-

MEGHÍVÓ
ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK

ként léptünk a pódiumra. Énekkarunk 1719. századi kórusműveket tolmácsolt, melyek imádságot és hálaadást fogalmaztak
meg. Kiss Ferenc vezényelt, hangszeren
Kun Oszkár kísért. A jól sikerült fellépés
után a gratuláció, az elismerés sem maradt
el.
Aztán a szereplő énekkarok egymás után szólaltatták meg a gyönyörű
énekeket, köztük Mozart, Schubert, Verdi, Kodály, Bárdos műveit. Szívmelengető volt látni és hallani a fellépők között két
gyermekkórust is. Csengő, tiszta hangjuk
különleges élménnyel ajándékozott meg
bennünket. De nemcsak a gyermekek
énekkara, hanem valamennyi kórus produkciója fenséges volt! A templom falait
belengték a finom pianók és a csodálatosan zengő harmóniák. Bensőséges zenei
varázslat és az áhítat nyugalma járta át a
hallgatóság lelkét.
Végül az énekes csoportok összkara tette fel a koronát erre a szép napra,
Antonio Lotti: Regina Coeli című művének előadásával, Kiss Ferenc vezényletével.
Ünnep volt ez az alkalom, az egyházi zene lelki magasságokba emelő szent
ünnepe.
Szakáll Béláné
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A Háromhárs Óvoda hírei
Hozzánk szóltak a dalok, a versek…
Bár az életemet „felforgatta”, egyúttal
irányba is állította a gyermekem. Olyan
érzésekkel, feladatokkal, nehézségekkel,
örömökkel és lemondásokkal találkozom,
melyeket soha azelőtt nem tapasztaltam.
És olyan mérhetetlen szeretettel is. Az
anyaság örök tanulási folyamat és változás, pillanatok alatt a boldogság átfordulhat kétségbeesett aggodalomba, a haragot
elmoshatja egy jóízű nevetés. Ezek is kapcsolódnak ovis történetekhez, eseményekhez, melyekről hallok és amiket látok.
Idén már második alkalommal várakoztunk izgatottan az óvodai anyák napi
ünnepély előtt – a kisfiam és jómagam is.
A szégyenlős mosolyokkal kísért „Anya,
ez még titok, de most elénekelem neked….”, „Anya, képzeld, ma is ragasztot-

tuk az ajándékot a csoporttársaimmal…”
mondatok közlésében benne volt a vágyakozás, hogy adjon valamit ezen az ünnepi
alkalmon, amit, ahogyan csak ő tud nekem. Díszbe öltöztetett gyermekem és társai a legjobb tudásuk szerint adták elő a
megannyi dalt, verset, amely hozzánk
szólt, ízelítőt adott a mindennapos játékaikból és kicsit rámutatott a kis közösségük
életére.
Amikor az egyik versben elhangzott a „nagyanyóka”, már nemcsak a néhai Nagymamám – akinek oly sok örömöt
és gondoskodást köszönhetek – jutott
eszembe, hanem a mellettem ülő Édesanyámra néztem, aki most az én kisfiamat
segíti áldozatkészen a mindennapjainkban, örömkönnyeim érte is fakadtak. Köszönet illeti a drága nagymamákat is, akik

Anyák napi ünnepség
a nagycsoportban
Május 7-én különleges napra került sor a nagycsoportos gyerekek és anyukák életében. Ekkor derült fény ugyanis a mélységes titokban tartott anyák napi készülődésre és a gyerekek által
készített kedves meglepetésekre, ajándékokra.
Az izgatott anyukákkal és nagymamákkal zsúfolásig
megtelt csoportszobában a csinosabbnál csinosabb gyermekek
várták nagyon fegyelmezetten azt a pillanatot, amikor végre előadhatták mindazt, amivel készültek. Tünde néni először Bruno
Ferrero: Az Édesanya teremtése című történetét olvasta fel, majd
Várnai Zseni: Szeretni című versével köszöntötte a vendégeket,
megadva ezzel a műsor megható hangulatát. Számos dal és vers,
tánc és népi körjáték szépítette meg ezt az amúgy is különleges
ünnepet.
Öröm volt látni, hogy milyen ügyesen szavalnak, énekelnek és táncolnak a gyermekeink, tanúskodva arról, hogy milyen
sokat készültek az Óvó nénik és a Dadus néni segítségével erre a
napra.
Jné S.Á.

Meghatódva néztem őket

Anyák napja a kiscsoportban
Már hetekkel az ünnepség előtt készülődtek a legkisebbek. Ha
később értünk oda reggel az óvodába, kihallatszott a csoportból
az ének, vers. Izgatottak voltak.
Nem hiába volt a sok próba, készülődés. Amikor megtelt a
terem, kíváncsian vártuk az apróságokat. Volt, aki már sokadszor
ült a kis székeken várva a gyermekét, de nekem ez volt az első,
hogy most nem én köszöntök, hanem engem köszöntenek. Pedig
még emlékszem arra, amikor én álltam ott, s édesanyámnak
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oly sokan segítenek. A nagyiknak is hozták a gyerekek csillogó szemmel a szorgos
ujjak készítette ajándékokat, amelyek őrzik majd az anyák napi köszöntő emlékét.
Hálás szívvel gondolok minden
napon az óvó nénikre és dadusunkra, akik
féltőn vigyázzák, gondozzák, fejlesztik,
tanítják minden olyan napon a kisfiam,
amikor rájuk hárul ez a szép, ámde kihívásokkal teli feladat. Hiszen anyákat is
pótolnak ők nap, mint nap, odafigyelésükkel, példamutatásukkal, szeretetükkel.
Örömmel állíthatom, hogy mindezekben
a Háromhárs Óvodában nincsen hiány.
Nehéz és aggodalommal teli a féltett gyermeket mások gondjára bízni. Köszönöm a
Háromhárs Óvoda pedagógusainak, hogy
a mindennapokban segítenek, helyettesítenek, kiegészítenek és szeretnek.
Makay Klára

mondtam a verset.
Énekkel, néha botladozva, kik megszeppenten, kik vidáman integetve jöttek a gyerekek, s lelkesen mondták, dalolták,
amit annyit tanultak. Meghatódva néztem őket, persze leginkább
a saját kisfiamat, hogyan mondja, mutatja lelkesen, s közben figyeli az óvó nénit, lesi a mozdulatokat.
Büszke mosoly keretében kaptam meg az ajándékot, amin
látszott, hogy mennyi igyekezettel készült. De talán a legnagyobb ajándék az volt, hogy egy kicsit beleshettem az ovis életbe. Abba, hogy hogyan ismerkednek a mesével, hogyan lesik az
óvó nénit, néha csetlenek-botlanak, együtt nevetnek, hogy egyre
inkább otthon érzik magukat az óvodában.
Kozáry Dorottya

Gyermekhét az óvodában
Május utolsó vasárnapja a gyermeknap. Mi egy kicsit előre hoztuk, és egy egész hetet arra szántunk, hogy különlegessé tegyük
számukra ezeket a napokat.
Hétfőn fagyizni mentünk a Mediterrán Fagyizóba Csepeli
Árpád meghívására. Ezúton is köszönjük neki, hogy most már
hosszú évek óta minden évben meghívja az óvodásokat, akik sokáig emlegetik a közös „ingyen fagyizást”!
Kedden kirándulni mentünk volna a fővárosi állatkertbe,
de az időjárás közbeszólt. Élelemmel megrakott hátizsákokkal
vártuk, hogy elálljon az eső, de az nem könyörült rajtunk. Közben megéheztek a gyerekek, és a szőnyegre terített takarókon
piknikezve fogyasztottunk el az elemózsiából.
Hogy ne különleges esemény nélkül teljen el a nap, ovimozit rendeztünk, és megnéztük A dzsungel könyve című klaszszikus Walt Disney rajzfilm első felét, szerdán pedig a másodikat. A kirándulást majd 24-én pótoljuk be. (Reméljük, az égiek is
kegyesek lesznek hozzánk!)
Szerdán a Vál-Völgye pékség által felajánlott kakaós csi-
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gákat és pogácsákat fogyasztották el a gyerekek, szomjukat a
Coop ABC által felajánlott üdítővel oltották. Mindkét vezetőnek
köszönjük, hogy ezekkel a finomságokkal is gazdagították gyermekeink élményeit!
Szerdán a nagycsoportosokat festette be Gabó néni, csütörtökön a középsősök kerültek sorra, péntekre pedig már a legkisebbek közt is sokan kedvet kaptak az arcfestéshez.
Csütörtökön egy szórakoztató bábelőadás részesei lehettünk a Meseerdő Bábszínház jóvoltából. A Mici Mackó születésnapja című darabot néztük meg.
A hét utolsó napján, pénteken érkezett hozzánk régi rendszeres vendégünk, Ricsi bohóc és Dzsenifer az artistalány a kisegítő családtagokkal. Természetesen elhozták az ugráló várat is a
gyerekek legnagyobb örömére. Cseszár István is felállította a
vattacukor-készítő gépét és minden gyermek kapott egy-egy
nagy adagot ebből az édességből. Köszönjük neki is ezt a felajánlást!
Reméljük, hogy gyermekeinknek sokáig emlékezetes
marad ez a hét!
Némethné Galler Valéria
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