Alcsútdobozi hírek

XXIV. évfolyam 12. szám | 2017. december

Kedves Alcsútdobozi Lakosok!
Az előttünk álló adventi
időszakra lelkiekben gazdag
felkészülést kívánunk Önöknek,
és békés, szeretetteljes,
kegyelemmel megáldott
karácsonyi ünnepeket!
Alcsútdoboz Település Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében
Tóth Erika polgármester

"TÖK JÓ NAP" A HÁROMHÁRS ÓVODÁBAN

Az Anna Nyugdíjas Klub énekkara a batyubálon
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei
Márton-napi versmondó
verseny az Alcsútdobozi
József Nádor Általános
Iskolában
Az idén már 17. alkalommal került megrendezésre iskolánkban a Márton-napi
szavalóverseny. A házi döntő győztesei
képviselték iskolánkat a területi versenyen.
Név szerint: Szendefi Jázmin, Tolnai Nikoletta (1. o), Szauer Hanna (2. o.),
Ottling Ramóna, Ulrich Nóra (3. o.), Budai Barbara, Erdei Hajnalka (4. o.).
A területi verseny november 8-án
került megrendezésre. Kilenc iskola 57 tanulóval képviseltette magát. A vendégek
köszöntése után a Lúdas Matyi című bábelőadással kedveskedtek Trézi néni és a
bábcsoportos gyerekek.
A jól felkészített gyerekek szavalatai nehéz munkát adtak a szakmai zsűriknek, melyek végső döntése alapján a
helyezett versenyzők korcsoportonként
oklevelet, szép könyvet és édességet kaptak.
Iskolánk büszkeségei Szendefi
Jázmin, Ottling Ramóna, Budai Barbara
2. helyezést értek el. A nagyon ügyes Tolnai Nikoletta, Ulrich Nóra, Erdei Hajnalka igényes szavalatukkal csak egy ponttal
maradtak le a helyezésről.
A jó hangulatot fokozta a szépen
megterített asztal, tele sok-sok finomsággal, majd Maxi bácsi táncháza.
A vendégek azzal az elégedett és jó
érzéssel indultak haza, hogy most is magas színvonalon zajlott versenyünk. Mi
pedig kicsit fáradtan, de boldogan nyug-
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táztuk: Ez is szép munka volt!
Köszönöm az alsós munkaközösségnek, diákönkormányzatnak, munkatársaimnak, szülőknek és mindazoknak,
akik részesei voltak az előkészületi munkálatoknak, a verseny lebonyolításának,

valamint felajánlásaikkal támogatták a
rendezvényünket, mert nélkülük nem lehetett volna ennyire sikeres ez a rendezvény.
Béndek Lászlóné
Alsós Munkaközösség vezető
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Hobbi gyűjtemények kiállítása 2017.
Ebben az évben is megtelt a Sportcsarnok Galéria az alcsútdobozi hobbigyűjtők rendszerezett tárgyaival, amelyet egy hétig
láthattunk kiállítva. A megnyitót követően örömmel szemléltük a
sok érdekességet, értéket, jóízűt beszélgetve a hasznos szenvedélyekről. A minitárlat megnyitását elvállaló Dr. Sisa András
őszinte hangon mesélt mindarról, amit számára a modellezés (főleg a harcijárművek érdeklik) hobbija jelent, amelyet még gyerekkorában az édesapja szerettetett meg vele. A sok türelmet és

2017. december 3-án vasárnap 14 órakor

LÚDAS MATYI
bábelőadás a Sportcsarnokban!
Fazekas Mihály műve alapján előadja a

Nevesincs Bábcsoport
(Alcsútdobozi József Nádor
Általános Iskola tanulói)

időt igénylő szenvedély nemcsak sikerek forrása (több modellverseny nyertese lett), hanem máig kikapcsolódást jelent számára. Mert, hát az a hobbitevékenység lényege, hogy belefeledkezzünk, közben érezzük jól magunkat és feltöltődjünk. Nagyon
ránk fér mindez a dolgos, pörgős, stresszes világunkban!
A 2017. évi kiállítók:
Boross József - könyvgyűjtemény az elmúlt századokból
Bőcs Istvánné - sálak, kiegészííők
Fekete Ildikó - plüssmackók
Fekete Sándorné - kosarak
Fekete Zoltán - korsógyűjtemény
Dr. Hargitai Lászlóné - könyvek, emléktárgyak
Dr. Sisa András - modellezés
Miklós Dénes - érmék, bélyegek
Monostori Andrásné - horgolások
Szakáll Béláné - irodalmi ritkaságok gyűjteménye
Szili Árpádné - szentképek
Szili Árpád - esztergált dísztárgyak
Tima Jánosné - porcelán állatfigurák
Tóth Csaba - Alcsút saját festményeken
Varga Ilona - gyertyatartók
Zsohár Melinda – porcelán kancsó
Tóth Erika

Szereplők:
Matyi: Boncz Bálint
Liba: Benkő Luca
Döbrögi: Matus Dominik
Ispán: Fényi Milán
Hajdú: Barta Pál
Piri néne: Déri Viktória
További szereplők: Diamant Eszter, Boros Olívia,
Ottling Ramóna, Ulrich Nóra, Tieger Eszter,
Beke Levente, Kiss Máté
Az előadást összerendezgette:
Szanyiné Halgancz Teréz

Olvasni jó!
Iskolánkban kiemelten nagy hangsúlyt
kap a folyamatos, kifejező és szép olvasás. A sok-sok jól olvasó alsó tagozatos
kisdiák közül ketten képviselhették iskolánkat a november 21-én, Csákváron
megrendezett Területi Olvasási- és Szépkiejtési Versenyen: Déri Viktória 3. osztályos és Erdei Hajnalka 4. osztályos ta-

nuló. Szépen és magabiztosan olvasták el
a szabadon választott és a kötelező szöveget is. Büszkén hallgattuk őket. Déri Viktóriát oklevéllel díjazták. Erdei Hajnalka
harmadik helyezést ért el, így továbbjutott
a Székesfehérváron megrendezésre kerülő Megyei Szépkiejtési és Olvasóversenyre. Sok sikert kívánunk neki és felkészítőjének Béndek Lászlónénak!
Szanyiné Halgancz Teréz
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Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

Az élet várakozás
Az élet várakozás. Ez volt az alcíme egy filmnek, ami nagyjából
tizenhárom éve ment a mozikban. A történet szerint a főhős hoszszú időre egy reptéri terminálon rekedt, amikor kiderült, hogy
diplomáciai okokból nem léphet be a célországba, de haza sem
tud utazni. Az Amerikába való illegális beszökés helyett azonban
a várakozást választotta, mert tudta, hogy csak így van esélye
visszatérni apjához. Számos bonyodalom és terminálon átélt emberi dráma során a történet persze végül megoldódott: a főszereplő felismerve a rendelkezésre álló idő adta lehetőséget, sokak
problémáját igyekezett megérteni és megoldani, majd célját beteljesítve hazatérhetett családjához, apjának nagy meglepetést és
örömet okozva.
Az élet várakozás. A hívő ember nem tarthatja üres kifejezésnek, hiszen évszázadokon át hallatszik a Szentírásból: valamire várunk. Az ószövetségen végighúzódik a bűnbe esett ember
várakozása: jön majd valaki, aki megtöri a bűn hatalmát, és öszszeköti az embert Istennel. Folytatódik az Ábrahámnak tett isteni
ígérettel: „Általad nyer áldást a föld minden nemzete”. A zsidóságnak ez a felismert várakozása tartotta meg az ószövetségi hívő
közösséget, és tartja meg ma is.
Az élet várakozás. Amikor Gábriel angyal belép
Máriához, a Szent Szűz messiásvárása egy egészen személyes
formát ölt. Sajnos mi férfiak teljesen nem érezzük át, milyen
lehet egy gyermeket kilenc hónapon át minden pillanatban a saját
testünkben féltve-őrizve várni, de fogalmunk azért lehet róla.
Hiszen a várakozásnak nemes célja van, ez a várakozás az ember
életében kitüntetett időszak. Milyen különleges tartalom töltötte
meg Mária várakozását, hiszen pontosan tudta, milyen hatalmas
célja van annak! Örömében fel is kiáltott Erzsébetnek:
Boldognak mond engem minden nép! És valóban: Máriával
együtt joggal boldog minden gyermeket váró édesanya, még ha
esetleg életét nem is látja előre, de ami vele történik, az a
legnagyobb csoda a földön. Várakozásának tehát értelme és célja
van!
Az újszövetség további részeiben olvassuk, hogy az őskeresztények már egy egészen más létmódot várnak, mint a zsidóság: a megdicsőült Krisztus eljövetelét. Az első évszázadban sok
keresztény úgy gondolta, hogy Jézus második eljövetele (noha ő
maga időpontot nem jelölt meg) még annak a nemzedéknek az
életében bekövetkezik. Ezért egyesek a világi dolgokkal elég lazán kezdtek bánni, mondhatni „ölbe tett kézzel várták” Jézus
visszatértét. Szent Pál meginti a tétlenül várakozókat: „azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek megparancsoljuk, figyelmeztetjük őket Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békésen dolgozva a maguk kenyerét egyék. Ti pedig,
testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe.” (2 Tessz 3,11-13) Tehát a
keresztény várakozás nem hiábavaló, üres időpazarlás, hanem az
apostol szavai szerint alkalom a hit jótettekben való kifejezésére.
A keresztény ember tehát vár. A keresztény ember ideje
nem egyszerűen elmúlik, nem válik semmivé, hanem eltelik.
Hogy mivel telik meg, az rajtunk áll. Földi életünk az érdemszerzés, a képességek felszínre hozásának időszaka. Aki tudja,
hogy miért él, az azt is tudja, hogyan kell élnie.
Kívánom, hogy az idei adventi időszak se csak üresen
csillogó erőltetett várakozással múljon el, hanem az örömszerzés
és a szeretet megnyilvánulásának kiemelt időszaka lehessen
mindannyiunk számára.
Jäger Tamás

4.

Katolikus ünnepi alkalmak
2017. december 3. Vasárnap A templom felszentelésének 110.
évfordulója, 11.00 óra ünnepi szentmise.
2017. december 23. Szombat 17.00 óra elővételezett igeliturgia
(vasárnapra érvényes)
2017. december 24. Vasárnap, szenteste 19:30 óra pásztorjáték,
20.00 óra igeliturgia.
2017. december 25. Szentmise 11.00 óra

Alkalmaink a református templomokban
December 3. Advent 1. vasárnapja 11.00 órakor istentisztelet
alcsúti ref. gyülekezeti ház; 15.00 órakor istentisztelet dobozi
ref. gyülekezetiház
December 10. Advent 2. vasárnapja 11.00 órakor istentisztelet
alcsúti ref. gyülekezeti ház
December 17. Advent 3. vasárnapja 11.00 órakor istentisztelet
alcsúti ref. gyülekezeti ház; 15.00 órakor istentisztelet dobozi
ref. gyülekezeti ház
December 24. Advent 4. vasárnapja 8.00 órakor istentisztelet
dobozi ref. gyülekezeti ház, 14.00 órakor szentesti istentisztelet
alcsúti ref. templom
December 25. Karácsony 1. napja 8.00 órakor istentisztelet
dobozi ref. gyülekezeti ház; 11.00 órakor istentisztelet alcsúti ref.
gyülekezeti ház
December 26. Karácsony 2. napja 11.00 órakor istentisztelet
alcsúti ref. gyülekezeti ház
December 31. Óévi istentisztelet 8.00 órakor dobozi gyülekezeti
ház; 11.00 órakor alcsúti gyülekezeti ház
2018. január 1. Újévi istentisztelet 11.00 órakor alcsúti
gyülekezeti ház
Farkas Balázs István ref. lelkész

Utolsó üdvözlettel…
Két tisztes alcsútdobozi polgártól kellett végső búcsút vennünk
az elmúlt hetekben. Mindketten hosszan betegeskedtek, hónapokig járták a kórházakat, de a baj legyőzte őket. Mint az Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület alapító tagjaira, mindig úgy fogunk
emlékezni rájuk, ahogy erejük teljében voltak, ahogy közösségünket erősítették. Köszönjük Nekik, hogy hosszú ideig végezték településünk közbiztonságának javítása érdekében a felvállalt szolgálatot, hogy minden esetben számíthattunk rájuk.
Köszönjük Cz. Kiss László áldozatos polgárőri munkádat!
Köszönjük Gyökeres József mindenkori szolgálatodat!
A gyászoló családoknak őszinte részvéttel kívánunk sok
erőt a nehéz napokhoz!
Az Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület tagjai

Állatorvosi ügyelet
December 02-03. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18. | 353-397 | +36 70-2173745
December 08-09. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55. | +36 20-4456256
December 16-17. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26. | 254-505 | +36 20-9411900
December 23-24. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35. | 353-327 | +36 20-6615215
December 25-26. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18. | 353-397 | +36 70-2173745
December 30-31. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55. | +36 20-4456256
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Önkormányzati hírek
KÖZMEGHALLGATÁSI BESZÁMOLÓ
A 2017. ÉVBEN VÉGZETT ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁRÓL
Gazdálkodásunk
Az idei esztendőben mintegy 220 millió
forintból gazdálkodhatott önkormányzatunk. A központi költségvetésből származó bevételek feladathoz rendeltek, meghatározott célokra (igazgatási feladatok,
településüzemeltetés, közvilágítás, szociális feladatok, kulturális feladatok stb.)
költhetők csak el. A saját bevételeket javarészt helyi adók adják. Közöttük is a legjelentősebb forrás az iparűzési adó, amelyet szeretnénk fejlesztési célokra fordítani, sajnos azonban jelentős részét be kell
vonni az intézményfenntartásba (óvoda)
és az általános működésbe, melyet a központi forrásokból nem minden esetben lehet fedezni. A Háromhárs Óvoda önálló
költségvetéssel rendelkezik, mely 2017ben 64 millió forintot tett ki. Ebből 57
millió az állami forrás, 7 milliót a saját bevételeinkből kellett hozzátennünk. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
100 millió forint, ehhez Alcsútdoboz éves
szinten 3,5 milliót tesz hozzá. Mindezek
mellett az önkormányzat 2017. évi pénzügyi kerete biztosította a kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokat. Fejlesztéseket, önként vállalt feladatokat
plusz források szerzésével (pályázatok,
támogatások révén) sikerült megvalósítani. A 2016. évben benyújtott, de idén elbírált 3 db. TOP-os pályázatunk közül
kettő lett nyertes, a harmadik elsősorban
forráshiány miatt elutasításra került. A két
nyertes pályázat támogatási összege július hónapban az erre elkülönített bankszámlánkra is került, így mintegy 160 millió forint összeggel emelkedett költségvetésünk főösszege. A pénzügyi fegyelem
következtében a likviditás is jól alakult,
hitelfelvételre sem a működéshez, sem a
fejlesztésekhez nem volt szükség.
Kötelező feladatok ellátása
Szociális, család- és gyermekvédelmi
feladatok
Pénzügyi oldalról a központi támogatás,
szabályozási oldalról pedig a helyi szociális rendeletünk tette lehetővé, hogy rendszeres és rendkívüli támogatásokat tudtunk nyújtani az alcsútdobozi kérelmezőknek, rászorulóknak.
Az alcsútdobozi támogatási for-

mák:
ź gyermekszületési támogatás
ź temetési segély
ź óvoda- és iskolakezdési támogatás
ź rendszeres gyermekvédelmi támogatás
ź rendszeres települési támogatás
ź rendkívüli települési támogatás
2017. évben közel 9 millió forintot fordítottunk ezekre a célokra.
Az egészségügyi alapszolgáltatások
működési feltételeinek biztosítása
Nagy előrelépést jelentett az idei esztendőben a sikeres pályázati tevékenység,
amelynek eredményeképpen bruttó 40
millió forintot tudtunk költeni az egészségügyi központunk, benne a háziorvosi,
a fogorvosi és a tanácsadói rendelők korszerűsítésére. Az épület külső-belső felújítása során hőszigetelés, aljzat- és falburkolat csere, elektromos hálózat csere,
eszköz- és bútorzat frissítés történt meg.
Köszönjük lakosainknak a türelmet, amelyet a munkálatok ideje alatt tanúsítottak.
Településüzemeltetés
E tevékenység színvonala jelentősen
meghatározza mindennapi komfortérzetünket, ezért próbálunk nagyon odafigyelni rá. A feladatok szerteágazók, minden
nap történnek újabb és újabb, azonnali
megoldást igénylő problémák. Ezen a területen egyelőre 2 fő teljes munkaidős
közalkalmazottal és 1 fő részfoglalkoztatottal rendelkezünk. Az ő munkájukat segíti 4 fő teljes évre szerződött, plusz 4 fő 6
hónapra szerződött közfoglalkoztatott. A
nyári időszakban éltünk a diákfoglalkoztatás lehetőségével, 5 fő fiatal végzett
hasznos munkát az önkormányzatnál. A
feladatellátás során az alábbi tevékenységeket végeztük el:
- A közterületek (buszmegállók, intézmények, parkjaink) rendszeres takarítását, hulladék begyűjtést, meszelést, mázolást.
- Elvégeztük a nyári időszakban a
fűnyírást, ősszel a lomb eltakarítást, télen
a hó eltakarítást.
- A közterületi vízelvezető árkok és
a kisebb vízfolyások gyomtalanítását,
tisztítását.
- Résztvettünk a sportpályák (isko-

lai-óvodai sportudvar, futballpálya) gondozásában.
- A rendezvények, ünnepségek
helyszíneinek előkészítését (zászlók kihelyezése, termek berendezése, eszközök
szállítása).
- A biokazános fűtés feltételeinek
megteremtését (faágak begyűjtése, aprítékolása, kazán kezelése, adagolása) két kazán vonatkozásában.
- A közterületek virágosítását, a
növények napi gondozását.
- A szociális tűzifa ideszállítását,
darabolását, rászorulókhoz eljuttatását.
- Az eszközeink, gépeink karbantartását.
- Az intézményeknél keletkező
meghibásodások javítását.
- Nyomtatványok (levelek, újság,
szórólapok) lakosokhoz való kihordását.
- Elvégeztük a szociális kisbusszal
adódó szállítási feladatokat.
Azt kell mondani, hogy a településüzemeltetés egy nehéz feladat, és szeretnénk jobban csinálni. Ehhez forrásbővítés szükséges, erre törekszünk a jövőben.
Egyéb közszolgáltatások
Kulturális feladatok: sajnos nincs állandó
szakképzett közalkalmazottunk ennek a
feladatnak az ellátására, azonban két fő
kulturális közfoglalkoztatott segíti a munkát. A helyi közművelődési rendeletben
foglaltak adnak keretet a művelődési tevékenységnek. Közösségi színterünk a
sportcsarnok, ahol a legtöbb települési
rendezvényt bonyolítjuk. A tervezett
programokat év elején eseménynaptárban
rögzítjük, számos alkalmat biztosítva arra, hogy a gyermek és a felnőtt korosztályok tudjanak élni a kulturált szabadidő
eltöltés lehetőségével. Ezen a területen is
rendszeresen pályázunk, ebben az évben a
sportcsarnok külső nyílászáróinak festése
valósult meg a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból. A rendezvényeinket jó színvonalúnak értékelem és köszönöm mindazoknak, akik szervezéssel,
együttműködéssel, támogatással és részvétellel segítették a programok megvalósulását.
Ebben az évben két fontos évforduló is volt településünkön. A Nyugdíjas
Klub 35. évfordulóját ünnepelte, amelyhez az önkormányzat a Klubház felújításával járult hozzá. A másik évfordulót a
József Nádor Iskola ünnepelte, 70 éves
folytatás a 6. oldalon
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fennállása alkalmából. Az iskolai jubileumhoz az önkormányzat az elnyert, 120
millió forintos energetikai fejlesztéssel
járul hozzá.
Örömmel tölt el bennünket, hogy
idén 3 fontos, helyi kiadvány is megjelent.
A rendszerváltás utáni 20 éves önkormányzati munkáról állított össze dokumentum igényű könyvet Dr. Hargitai
Lászlóné Visszapillantás címmel. A Helytörténeti Kör a Helyi értéktár gyűjteményt
egy értéktáblán állította ki a falu központi
helyén, majd ugyanebben a témában tetszetős kis brossúrát is kiadott. A József
Nádor Iskola pedig 70 éves jubileumi
könyvet adott ki, benne az elmúlt 20 év
legfontosabb történéseivel.
Településfejlesztés
2017-ben az alábbi fejlesztéseket sikerült
megvalósítani:
- A Petőfi u. 5. Nyugdíjas Klubház felújítása a nyár folyamán. Megtörtént a külső és belső tatarozás, vizesedés
elleni védelem: belső téglafal felhúzása,
aljzatburkolat felújítás (járólap, szalagparketta), ablakcsere: hőszigetelt üvegezésű, spalettás ablakok beépítése, tornác
rekonstrukciója, elektromos hálózat teljes
felújítása. Jelenleg folyik: a kerítés felújítása, és a pince külső vakolása. Összes bekerülési költség: 7,2 millió Ft, amely a
Belgyüminisztérium Az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 20 millió forintos, tavalyi évi pályázati támogatása terhére valósult meg.
- Megtörtént a Háromhárs Óvodában a műfüves sportpálya kialakítása, az OVI-FOCI Alapítványtól 2016ban elnyert 10 millió forintos pályázati
támogatás révén, amelynek az önrészét,
2 millió forintot a Felcsúti Labdarúgó
Akadémia Alapítványa biztosította önkormányzatunk számára. A kivitelezéshez megelőzően a két éve megvásárolt
Béke u. 15. alatti ingatlan romos épületét
kellett lebontani, elhordani, a terepet rendezni.
- Lezajlott az alcsútdobozi egészségügyi központ felújítása az idén májusban elnyert TOP 4.1.1. sz. 53 millió
forintos, 100% intenzitású pályázati támogatás révén. A pályázat Felcsút településsel konzorciumban került megvalósításra, így ott 10 millió összegben új fogászati rendelő került kialakításra és felszerelésre, míg Alcsúton 40 millió öszszegben történt meg a rendelők felújítása.
Teljes aljzatburkolat csere, elektromos
hálózat cseréje, a külső nyílászárók cseréje, külső burkolat szigetelése, vakolása,
mellékhelyiségek felújítása, klímaberendezés felszerelése történt meg. A tervek
szerint a háziorvos és a tanácsadás 2017.
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TEMETŐ TA
december 11-től, a fogászat 2018. január
3-tól kezdi meg a rendelést az új épületben.
- A nyári időszakban a település
ut-cáin 17 helyen történt meg a megrongálódott szennyvízakna fedelek felújítása, mintegy 2 millió forintos ráfordítással,
amelynek finanszírozását a Fejérvíz Zrtvel történt megállapodás tette lehetővé.
- A Sportcsarnok külső nyílászáróinak festése 700 ezer forintból történt
meg. Az erkélyen 5 teraszfal és ajtó, a bejárati dupla ajtók, a kapuk mögötti pánikajtók, és a hátsó bejárati ajtó kapott új festést. Az összeget a Magyarország Kormánya által biztosított közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás biztosította.
- Megtörtént Göböljáráson az
autóbuszmegálló felújítása. A mintegy
500 ezer forint költségből betonalapos,
téglafalas, fa és zsindely tetőzetű építmény kialakítására futotta. A kőműves
munkálatokat vállalkozóval, szerződés
szerint készíttettük, a tetőzethez azonban
csak az anyagköltséget kellett az önkormányzatnak fedezni, mivel Polgár István
göböli asztalos szakember társadalmi
munkában, felajánlásból végezte el a
munkát. Ezúton is köszönjük nem mindennapi támogatását!
- És még egy nagyon fontos fejlesztés, ami befektetői beruházásban valósult meg Alcsútdobozon, és a lakosság
mindennapjait könnyíti meg: a Takarékbank Okos pontja kialakítása az Üzletközpont egyik helyiségében. Ez igazi 21.
századi fejlesztés, amely egy digitális
bankfiókkal, elektromos autótöltő állomással és egy okos paddal gazdagítja településünket. Köszönjük a fejlesztőknek!
Forrásszerzési tevékenységünk
2017-ben az Önkormányzat által benyújtott pályázatok:
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése – a Diós
szőlőskerti, és az Arborétum mögötti
földutak fejlesztése, felújítása 80 milliós
költségtervvel, amely 75%-os támogatási
intenzitású – elbírálás alatt.
- VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése – állandó piac kiépítése, az
óvodai melegítőkonyha és az iskolai tálalókonyha felújítása 75% támogatási intenzitású – 14 milliós kérelem 75% intenzitású – elbírálás alatt.
- EFOP-4.1.7-16 Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései – az iskola épületében
közösségi előadóterem kialakítása – 20
milliós kérelem 100% intenzitású – elbírálás alatt.

- EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
8 településsel konzorciumban, humán
erőforrások fejlesztése 30 milliós kérelem
100% intenzitású – elbírálás alatt.
- TOP-5.3.1. Helyi identitás és
kohézió erősítése – közösségfejlesztési
cselekvési terv és program 5,2 millió
100% intenzitású – elbírálás alatt.
- Nemzeti Szabadidős - Egészség
Sportpark Program – sportpark építés a
sárgaföldesnél és a dobozi játszótérnél – a
tavalyi kérelem megújítása – elbírálás
alatt.
- EMMI Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – sportcsarnokban tűzjelző-rendszer és textíliák felújítása – részben támogatott.
- BM Önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása – útfelújítások (Bem utca - Béke utca
torkollat, Turbucz köz, Dobozi játszótérhez vezető út) – 15 milliós kérelem – nem
támogatott.
- Bethlen Gábor Alaphoz testvér-település kapcsolat fejlesztésére –
csökkentett összeggel, de támogatott.
Civil kapcsolatok
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében is tervezésre került egy civil támogatási keret, amely az írásban benyújtott
kérelmek alapján került felosztásra. Megszavazták a képviselők az Alcsútdobozi
Római Katolikus Egyház, az Alcsúti Református Egyház, a Dobozi Református
Szórvány, a Helytörténeti Kör, a Tűzoltó
Egyesület, a Toldi Horgász Egyesület, a
Polgárőr Egyesület, a FATEV Polgári
Egyesület, a Sportegyesület, a Szebb és
Jobb Jövőt Gyermekeinkért Egyesület, az
Anna Nyugdíjas Klub, az Echo Kórus támogatását. A helyieken kívül a Bicskei
Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság
szervezetet is támogattuk, mivel pl. balesetek, katasztrófahelyzetek esetén, Alcsútdobozon ők az illetékesek. A támogatott szervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést kötött, amely szerint
a megítélt összeg felhasználásáról 2017.
év végéig írásban, dokumentumok csatolásával be kell számolni.
Elmondható, hogy e civil csoportok többsége rendszeresen bekapcsolódik
az önkormányzati feladatellátásba is, pl.
kulturális tevékenysége révén. Itt ki kell
emelnem a Helytörténeti Kör Egyesületet, és köszönettel illetnem tagjait, vezetőit. Ez a szervezet pályázati tevékenységével értékes forintokat szerzett a helyi értéktár dokumentálása, népszerűsítése érdekében, valamint a kárpátaljai testvér-települési kapcsolatok erősítése érdekében.
De az igényes kultúraközvetítésben végzett tevékenységéért az Echo Kórust és a
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TAKARÍTÁS
FATEV Egyesületet is dicséret illeti, az
Anna Nyugdíjas Klub pedig a közösségépítésben jeleskedik. E civil csoportok a
helyi közéletet aktivitással, élettel töltik
meg, ezt köszönjük és csoportjaink továbbra is számíthatnak az önkormányzat
támogatására.
Testvér-települési kapcsolat
Alcsútdoboz település és a kárpátaljai Rát
település között lassan 2 éves az együttműködés. A Ráton élő magyarok és az alcsútdoboziak között egyre szorosabb a
kapcsolat, a két település lakossága megismeri egymást. 2017-ben két alkalommal
is volt találkozás. Májusban 43 fővel és
értékes ajándékokkal látogattunk Rátra, a
Helytörténeti Kör és az Alapítvány a közjóért szervezet támogatásának köszönhetően. Majd a Bethlen Gábor Alap támogatása révén a szeptemberi szüreti programunkra hívtuk meg a kárpátaljai település
delegációját. Ekkor 14 alcsúti család 34
ráti vendéget fogadott. Bízunk a folytatásban.
Képviselőtestületi munka
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy a testület tagjaival közösen állítottuk
össze a programunkat, aminek a megvalósításán 3 éve dolgozunk. Mondhatjuk,
hogy azonosak a céljaink, hiszen azért
vállaltuk a közéleti szerepet, mert azt szeretnénk, hogy Alcsútdobozon jó legyen
élni, megerősödjön és gyarapodjon a településünk.
Az idei beszámolónál is el kell
mondanom, hogy köszönet illeti alpolgármester urat és önkormányzati képviselőinket is azért, mert rendszeresen felajánlják tiszteletdíjukat a helyi intézmények, közösségek és rendezvények javára. Iskola, óvoda, egyház, klub, kör mind

részesült ebben az évben is a képviselői
támogatásból. A legtöbbjük aktív, és vezető szerepet vállal a helyi civil csoportok
munkájában, pl. a Polgárőrségben, a
Sportegyesületben, a Helytörténeti Körben, az Egyházakban.
Egyenként is megköszönöm képviselői munkát:
Hálás vagyok Tima János alpolgármester úrnak, aki segítségemre van a
stratégiai célok meghatározásában és a
hosszabbtávú gondolkodásban.
Köszönetet mondok Szili Árpádné, Komáromi Gáborné, és Vargáné Ángyás Gabriella képviselő asszonyoknak
azért, hogy mindig nyitott szemmel járnak
a faluban, és építő javaslatokat tesznek
azért, hogy döntéseinkkel még jobban
tudjuk az emberek javát szolgálni.
Jére Csaba és Varga Ferenc képviselő uraknak azért, hogy a fejlesztéseknél
szakmai kérdésekben segítenek, értékes
műszaki támogatást nyújtanak a tervezésekhez.
A hivatali munka
A közös hivatal tevékenységének fontos
kritériuma a polgárbarát működés. Természetesen a törvények betartása minden
esetben kötelező, de emellett a segítőkészség a köztisztviselőktől elvárt hozzáállás. Tapasztalataim szerint ez jól működik nálunk, hiszen kollégáinkhoz szívesen jönnek ügyes-bajos dolgaikkal a falubeliek, és nagy többségében elégedetten
is távoznak a hivatalból. A köztisztviselőink szakmaiságban is naprakészek,
amit a belső ellenőrzési pozitív megállapítások is igazolnak. Köszönet illeti ezért
valamennyi munkatársunkat, a pénzügyes, az adós, a szociális és az igazgatási
előadókat. Elismeréssel tartozunk a közös
hivatal vezetésének, Dr. Sisa András jegyző úrnak és Dr. Fehér Diána aljegyző asz-

szonynak is, akik minden ügy esetében a
legjobb és legracionálisabb megoldásra
törekszenek.
2018.évi terveink
1. A már elnyert támogatás alapján
a TOP-os pályázati program végrehajtása: Az energetikai fejlesztés megvalósítása a József Nádor Iskolában.
2. A beadott pályázati projektek
megvalósítása, amennyiben támogatást
kapnak: A Vidékfejlesztési Programban
a Külterületi helyi közutak fejlesztése –
Diós, Rézhegytető, Ürgehegy és Arborétum mögötti földutak fejlesztése,
felújítása.
Szintén a Vidékfejlesztési Program révén a Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése – állandó
piac kiépítése, az óvodai melegítőkonyha és az iskolai tálalókonyha felújítása.
Az Emberi Erőforrás Operatív
Programban a Kulturális intézmények
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése – az iskola kazánházi épületében
közösségi előadóterem kialakítása.
És a további, elbírálás alatt álló
pályázati programok megvalósítása.
Kedves Helybéliek!
Megköszönve eddigi támogatásukat, a továbbiakban is arra kérjük Önöket, hogy
legyenek partnerek a tervek megvalósításában! Bízunk benne, hogy véleményükkel, javaslataikkal a jövőben is aktív részesei lesznek a falu további megerősödésének, gyarapodásának!
Tóth Erika
polgármester

Befejeződött az egészségház felújítása

A TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00020 kódszámú, az Egészségügyi
Központ felújítása című projekt részeként 2017. szeptember elején kezdődött, és november végére be is fejeződött az alcsútdobozi orvosi rendelők és védőnői tanácsadó renoválása. A külső-belső felújítás a 40.846.982 Ft összegű pályázati támogatásból valósult meg. Az épület külsőleg hőszigetelő burkolatot és új
nyílászárókat kapott. Belül az elektromos hálózat, az aljzat- és a
falburkolat újult meg, a helyiségek klímaberendezéssel és korszerűbb bútorokkal, eszközökkel gazdagodtak. A tervek szerint a
háziorvosi rendelés és a tanácsadás várhatóan 2017.december
11-én tér vissza átmeneti helyéről az alcsútdobozi rendelőbe, a
megszokott rendelési idővel. A fogászat megújult rendelési idő-

vel 2018. január 3-tól kezdi meg tevékenységét a felújított helyiségekben.
Tóth Erika polgármester
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Díjátadó ünnepség
Az alcsútdobozi 2017.évi kertverseny delegáltjaként, nagy
örömmel készültem a „Magyarország legszebb konyhakertje”
program díjátadó alkalmára, mely a Földművelési Minisztérium
támogatásával került megrendezésre a budatétényi Hermann Ottó Intézet Rózsakert-Üvegházban. Izgalommal foglaltam el helyemet a többi meghívott között, és mivel Alcsútdoboz a névsor
elején van, szinte elsőként kellett színpadra mennem. Jóleső érzéssel fogadtam a szervezők gratulációját és az oklevelet, melyet
Kovács Szilvia programgazda és Szakáli István Lóránd helyettes
államtitkár adott át. A helyszín lenyűgöző volt, a műsor élvezetes, a vendéglátás ízletes. Bár nem a verseny és a díjazás miatt
kertészkedem, hanem azért, mert nagyon szeretem ezt csinálni,
mégis örülök, hogy jelentkeztem a helyi kertprogramba. Kívánom, hogy jövőre legyen több nevező itt nálunk is, és minél több
befüvesített udvart váltson fel kiskert, konyhakert.
Varga Ilona

FELHÍVÁS
2017. december 9-én szombaton
a délelőtti órákban a szokásos hétvégi piacot

ismét BÜFÉVEL és KARÁCSONYI
VÁSÁRRAL bővítjük ki.
Kérjük az alcsútdobozi lányokat és asszonyokat,
hogy a vásári hangulathoz hozzák el karácsonyi
(diós, mákos, stb.) beiglijüket és
díszített mézeskalács figuráikat,
mert ezekből versenyt rendezünk!
A beiglikre kóstolás után
lehet leadni a szavazatokat.
Az első három helyezett mindkét kategóriában
díjazásban részesül.
TALÁLKOZZUNK ÖNÖKKEL IS
DECEMBER 9-ÉN 8 ÓRÁTÓL
A SPORTCSARNOK PARKOLÓJÁBAN!

ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS
Szeretettel hívjuk településünk polgárait

2017. december 31-én 23.30 órakor
a faluközpontba, közös

Óév búcsúztatásra
és Újév köszöntésre.
(pezsgős koccintás, malac sorsolás)
Kezdjük ismét együtt az évet,
jöjjenek el Önök is!
Üdvözlettel:
Tóth Erika polgármester
Tima János alpolgármester
Jére Csaba, Komáromi Gáborné, Szili Árpádné,
Varga Ferenc, Vargáné Ángyás Gabriella
képviselők

Trágyázási tilalom nitrátérzékeny területeken
Az ősz hagyományosan a trágyázás időszaka. A Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Főosztálya felhívja a gazdálkodók
figyelmét, hogy nitrátérzékeny területen –
a felszín alatti vizek nitrátszennyezéssel
szembeni védelme érdekében – október
31. és február 15. között trágyázási tilalom van érvényben. A Főosztály emlé-
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keztet arra: e tilalom nem csak a szervesés műtrágyákra vonatkozik, hanem minden nitrogéntartalmú anyagra, így a komposztokra és egyéb termésnövelő anyagokra is.
A tilalmi időszakban végzett trágyázással szennyeznénk a rendkívül értékes vízkészleteinket, amelynek megelőzését kiemelkedően fontosnak tartják a

szakemberek. Egyben arra is felhívják a
figyelmet: a jogszabály ellen vétők nitrátszennyezési bírságra is számíthatnak,
amelynek összege 50 ezer forinttól 500
ezer forintig terjedhet.
Mindannyiunk érdekében tartsuk
be a szabályokat!
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Agrárügyi Főosztálya
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HAJRÁ ALCSÚT!
Alcsútdoboz felnőtt futballcsapata harmadik évadja szerepel a Megye III. osztályú bajnokságban. Magunk mögött
hagyva az őszi fordulót, a középmezőnyben, a 7. helyen állunk. Most néhány hét
pihenőnk van, de már szervezzük a téli
alapozást és bizakodva várjuk a tavaszi
idényt. Az eddigi eredményekért elsősorban játékosainknak, az alcsútdobozi csapat tagjainak szeretnék köszönetet mondani, akik hétről-hétre helyt álltak a mér-

Gyerekszáj
Játék közben elhangzik a ,,fátyol’’ szó.
– Mi az a fátyol? – kérdezi Misike.
– Anyukád fején nem volt, amikor
apa feleségül vette és menyasszony volt?
– kérdeztem vissza.
– Hát arra én nem emlékszem. –
hangzik a válasz.
Utána megbeszéltük, hogy majd
megnézi fényképen az albumban.
Egyik délelőtt bejött az óvodánkba egy

kőzéseken. A szakosztály egészének működése azonban nem ment volna az Egyesület elnökségének odaadó munkája nélkül, közülük is főként Tész József alelnököt illeti dicséret. Elismerést érdemel
edzői tevékenységéért Ángyás Ferenc,
aki ha kell, maga is beáll a játékosok közé.
Fontos támogatónk Hegedűs Lajos, mint
a futball régi szerelmese. Köszönjük neki,
hogy mindig számíthatunk rá. Hálásak vagyunk a Zsigrai testvérpárnak, akik szintén soha nem feledkeznek el rólunk. Az általános működéshez az Önkormányzat segíti az egyesületet, a technikai hátteret pe-

dig többen is támogatják. Így új felszerelésünket a Golfpálya vezetőségétől kaptuk, a fűnyíró traktort a Puskás Akadémia
Alapítványának támogatásából tudtunk
megvásárolni. Nagyon örülnénk neki, ha
minél több helyi fiatalt tudnánk bevonni a
csapatba. Aki szereti rúgni, rugdalni a „jó
öreg bőrt”, azt szeretettel hívjuk és várjuk
sorainkba, az Alcsútdoboz Községi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályába!

egyenruhás rendőr. A nagycsoportos fiúk
közül néhányan felfigyeltek rá, köszöntek
neki, figyelték, hogy mit csinál, miért jött.
Majd egymásra néztek, és egyikük
csillogó szemmel megszólalt!
– Igazi!

Donát fájdította az egyik ujját. A testvére
megkérdezte tőle, hogy melyik fáj. Erre ő
nézegette a kezét egy darabig, majd így
szólt:
– Hát amelyik a másik mellett van.

Anna megmutatta mozgó fogát.
– Nézd! Hintázik a fogam.

A gyerekek autós játékot játszanak. Benő
rám néz, és így szól:
– Mi most BMB-t vezetünk.

Donát újságolta, hogy az anyukájával véradáson volt.
– Óvónéni, óvónéni voltam anyával a csarnokban, ott adta el a vérét.

Jére Csaba
a Sportegyesület elnöke

Partiné Kocsis Tünde
gyűjtése

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

NYUGDÍJASOK KARÁCSONYA

Alcsútdoboz faluközössége nevében
nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük:

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZATA
KÖZÖS KARÁCSONYI ÜNNEPLÉSRE
INVITÁLJA A FALU NYUGDÍJASAIT

Borbíró Ferencné szül. Kapus Máriát
(1925.12.02) 92. születésnapja alkalmából
Acsai Imréné szül. Szalai Zsuzsannát
(1925.12.20) 92. születésnapja alkalmából
Nagy Gyulát
(1926.12.13) 91. születésnapja alkalmából
Dobozi Lajosné szül. Dobozi Máriát
(1930.12.05) 87. születésnapja alkalmából
Tóth Imréné szül. Bárányos Lídiát
(1930.12.17) 87. születésnapja alkalmából
Szili Lászlóné szül. Komáromi Máriát
(1931.12.06) 86. születésnapja alkalmából
Dr. Gál Lajosné szül. Búza Erzsébetet
(1931.12.11) 86. születésnapja alkalmából
Ádám Jánost
(1933.12.01) 84. születésnapja alkalmából
Rekettyei Dánielné szül. Horváth Gizellát
(1934.12.23) 83. születésnapja alkalmából
Dancs Gyuláné szül. Horváth Erzsébetet
(1935.12.09) 82.születésnapja alkalmából
Tamás Józsefné szül: Kollár Juliannát
(1936. 12. 13.) 81.születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

2017. DECEMBER 16-ÁN
SZOMBATON 14 ÓRAKOR
A SPORTCSARNOKBA
PROGRAM :
ÜNNEPI MŰSOR
KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
65 ÉVEN FELÜLI NYUGDÍJASOK
MEGAJÁNDÉKOZÁSA
KÖTETLEN BESZÉLGETÉS
MINDEN ALCSÚTDOBOZI NYUGDÍJAS
MEGJELENÉSÉT VÁRJUK
ÉS MEGTISZTELTETÉSNEK VESSZÜK.
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET,
HOGY A FALU KISBUSZA
13.30 ÓRÁTÓL KÖRBEJÁR
ÉS FELVESZI A HÁZUK ELŐTT
VÁRAKOZÓ IDŐSEINKET.
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A Háromhárs Óvoda hírei
Tanfelügyeleti ellenőrzés
Óvodánkban a 2016/17-es nevelési évben
végezte az Oktatási Hivatal kirendelt
szakértői bizottsága a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzést, illetve sikeresen lezajlott
három óvodapedagógus minősítő eljárása, melynek során Ped.II besorolást
kaptak.
Idén november 9-én pedig intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre érkeztek hozzánk a tanfelügyelő kollégák. Tanulmányozták az óvodánk működésével
kapcsolatos dokumentumokat, és az önértékelési dokumentumainkat, majd a helyszínen interjút készítettek a dolgozókkal
és a szülők képviselőivel.
Az értékelés során kiemelkedő és
fejleszthető területeket állapítanak meg az
ellenőrzést végző kollégák. Óvodánkban
a következő megállapításokat tették.
Fejleszthető terület
ź Reflektív pedagógia megjelenése a
tervezőmunkában (csoportnaplóban)
ź Új munkaformák, jó gyakorlatok
megismerése. Szükség szerint fejlesztési tervek készítése (kiemelt figyelmet igénylő gyerekek)
ź A helyben szokásos megfigyelés
mellett a Difer diagnosztikai mérés
bevezetése.
ź A továbbképzéseken szerzett tudás
beépítése a mindennapi gyakorlatba. Célirányos szakmai munkaközösségek alakítása javasolt. Az
ellenőrzési feladatok megosztásával az ellenőrzés hatékonyságának
növelése.
ź Külső szakmai kapcsolatok bővítése
(óvodák, POK) Tájékoztatási forma
bővítése. (digitális információátadás)
ź A feladatok és hatáskörök konkretizálásával, leosztásával az egyenletes terhelés megvalósítása.
ź Célok elérését segítő képzések kiválasztása. (Zöld Óvoda)
Kiemelkedő terület
ź A fenntartóval és külső partnerekkel

való kiváló együttműködés. Erős közösségformálás, óvónők-tanítók
együttműködése. Esélyegyenlőség
biztosítása érdekében működtetett

10.

folyamatok.
ź Az intézmény közösségfejlesztése

sokrétű. Innovatív hagyományápolás. Jól ismerik a gyermekek szociális hátterét, szükség esetén hatékonyan segítenek a hátrányok kompenzációjában.
ź A helyben szokásos megfigyelés mellett a Difer diagnosztikai mérés bevezetése.
ź A humán erő széleskörűen képzett.
Az intézményt támogató szervezeti
kultúra jellemzi. Az alkalmazotti közösséget hatékony együttműködés
jellemzi.
ź Az intézmény példa-értékűen részt
vesz a helyi közéletben.

Ovigaléria
Gyermekkorunk régi játékai
Ovigalériánk téli kiállítását a karácsonyhoz igazítva a régi játékok körében rendezzük meg. Nem akarunk a játékmúzeumok csodálatos gyűjteményeivel vetekedni, nem is tudnánk. A kiállított játékok,
a teljesség igénye nélkül, néhány darab a
'60-as, '70-es évek világából. Picinyke babák, barátságos barna mackók, a felnőttek
bútorait utánzó kis babaszoba, konyhabútorok, porcelán kávés-teáskészletek, na és
a régi kedves mesekönyvek.
Általuk talán bepillantást nyerhetünk abba, milyen volt a gyermekek élete
körülbelül 40-50 évvel ezelőtt. Sokat mesélnek erről a gyerekjátékok, melyek bár
hasonlítanak a mai gyermekek játékaira,
de különböznek is azoktól.
Sokat változott a világ 50 év alatt
is. A mai világunk tengerszám önti a játékokat a gyermekek lábai elé és a szülők
lehetőségeikhez mérten meg is veszik
azokat. Rengeteg a kínálatban a fejlesztőjáték, a hívogató szerepjátékok, a csodás társasjátékok és építő-konstruálójátékok, hogy a többit ne is említsem, de
soknak rendkívül borsos az ára, melyek a
nagycsaládok számára sokszor elérhetetlennek tűnnek.
Azoknak a felnőtteknek, akik 50
évvel ezelőtt voltak gyerekek, kevés játékuk volt, de jobban megbecsülték azokat. Nem volt számítógép, mobiltelefon, a
TV-én két csatorna volt mindössze. Sok-

ź A szakember ellátottság magas szín-

vonalú az intézményben. Példaértékű a szakmai műhelyek tevékenysége. A nevelést, tanítást segítő eszközök fejlesztése a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik.
ź A helyi pedagógiai program az országos alapprogramra és a törvényi
előírásokra épül, emellett jól tükrözi
a helyi sajátosságokat, az intézmény
sajátos arculatát.
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A következő feladatunk, hogy a tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításaira alapozva öt évre szóló intézkedési tervet kell
készítenünk, melyet éves tervekre bontva,
folyamatosan, színvonalas minőségi
munkával törekszünk megvalósítani.
Óvári Zsoltné
kal többet forgatták a könyveket a kezükben, később többet olvastak és a
maguk készítette játékok is nagy becsben
voltak tartva.
A mai gyerekek a „bőség zavarával” küszködnek és néhány kivételtől eltekintve, játékaik nincsenek úgy megbecsülve, mint régen. Elnézést kérek azoktól
a családoktól, akiknél nem így van, mert
szerencsére erre is van példa.
Ami egy nagypapának, vagy nagymamának nosztalgikus gyermekkori emlék, az unokának nehezen elképzelhető,
misztikus tárgy, történetek és mesék
forrása.
Ezekhez a mesélésekhez, történelmi kalandozásokhoz szeretnénk mi is
hozzájárulni.
Kultúrtörténetünk színes területe
bontakozik ki általuk s válik napjainkat és
jövőnket gazdagító értékké.
T. Tóth Gabriella

Esélyteremtő óvoda
Óvodánk sikeresen elindult az EFOP
3.1.3-2016-00001 számú Társadalmi felzárkóztatási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása programban.
A projekt lehetőséget nyújt csoportszoba felszerelés, egyéni fejlesztőeszközök illetve a gyerekek részére élményszerző programok biztosítására, a
költségvetési keretek figyelembe vételével.

Alcsútdobozi hírek
A projektgazda az Oktatási Hivatal, akik biztosították két fő
óvodapedagógus számára a 30 órás továbbképzést. Ezen a képzésen az óvónők megismerték a szakmai megvalósítás részleteit,
módszereit, fenntartható alkalmazását. Természetesen a további
szakmai munka az óvoda többi óvodapedagógusát is érinti, a fejlesztő munkacsoport feladatellátásában mindenki részt vesz.
A projekt konzulenseken keresztül külső szakmai támogatást biztosít óvodánknak. Lehetőségünk lesz más óvodákkal
szorosabb, interaktívabb kapcsolatba lépni.
Mindenképpen remek lehetőségnek látjuk ezt az új szakmai programot, mely nem csak anyagi forrást csillogtat, hanem
rohanó világunkban az empátiát, az odafigyelést, mások megsegítését helyezi középpontba.
Facsar-Veszeczky Andrea

„Hullik a völgyben a pelyhe a hónak,
siklik a dombon az ősz Mikulás…”
Kedves Alcsútdobozi Gyerekek!

A Mikulás teli puttonyával
2017. december 3-án, vasárnap 14
órakor
érkezik meg a mi falunkba.
A Sportcsarnokban gazdag programokkal
várakozunk rá:
lesz bábelőadás, kézműves foglalkozás, ügyességi
játékok,
hópihe tánc, és karácsonyi díszek-ajándékok vására
is.
Legyetek ott Ti is!

Szabadtéri ünnepvárás
„Soha nem volt még ily áldott éj,
az Isten maga néz le ránk.
Kicsi jászolban úgy hív úgy vár,
a mi aranyos Jézuskánk.”

2017. december 19-én
kedden 18.00 órakor
közös adventi éneklésre hívjuk és várjuk Önöket
a Betlehemi jászol köré, az alcsútdobozi
Faluközpontba. Közismert zsoltárokkal,
dicséretekkel készítjük lelkünket a Szentestére,
örvendező szívvel készülünk a karácsonyra.
A nagycsaládok gyermekeit
szaloncukorral és naranccsal várjuk.
A hideg ellen teát, forralt bort kínálunk.
Készítünk zsíros kenyeret és süteményt is sütünk.
Bízunk benne, hogy Önökkel is találkozunk!
Alcsútdobozi Echo Kórus
FATEV Polgári Egyesület
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