Alcsútdobozi hírek

XXV. évfolyam 1. szám | 2018. január

Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy év. Volt benne öröm, bánat, aggódás, lelkesedés,
csüggedés, siker, kudarc és még sorolhatnám. Bizonyára az új
esztendőben sem lesz másként. Amibe kapaszkodni tudunk, az a
hit és a remény. Hit Istenben, embertársainkban, önmagunkban.
A remény, hogy minden nehézségben, minden jóra törekvő cse-

lekedetünkben kísér a kegyelem. „Mindenre képes vagyok abban, aki megerősít engem.”( Fil 4, 13)
Ebben bizakodva kívánok mindnyájuknak békességben,
egészségben, szeretetben megélt új esztendőt!
A szerkesztőség nevében:
Gulyás Lászlóné

Ünnepi pillanatok…
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei
„Amikor lehetetlennek tűnő helyzettel
találjuk szemben magunkat, valójában
egy újabb csodálatos lehetőséget kapunk
az élettől.”
Charles R. Swindoll
Amikor beköszönt az új esztendő, magunk előtt látjuk az elkövetkezendő 365
nap feladatait, kihívásait, lehetőségeit.
Fogadják szeretettel a kedves olvasók az
alcsútdobozi iskola rövid helyzetelemzését és esélylatolgatását a következő 2018as évre.
Nagy örömünkre folyamatosan nő
az iskola tanulólétszáma, míg 2014-ben
83 tanuló tanult iskolánkban, most 101
fővel dolgozunk. Az alsó tagozatban 60an a felső tagozatban 41-en tanulnak.
Szakos ellátottságunk 98%-os, a
főtantárgyak esetében 100%-os. 5.-6. évfolyamon a technika tantárgyat, 7.-8. évfolyamon a rajz és vizuális nevelés tantárgyat tanítjuk helyettesítéssel. Iskolánkban 14 főállású, 3 óraadó és 3 utazópedagógus dolgozik.
A pedagógus életpálya bevezetésének köszönhetően az intézményvezető
rendelkezik mesterpedagógus besorolással, 3 pedagógus tartozik a pedagógus II.
fokozatba, 8 pedagógus a pedagógus I-be,
és 2 pedagógusunk gyakornok.
A technikai személyzet 3 fős, rajtuk kívül félállásban alkalmazunk egy udvari segítőt, és egy fő közfoglalkoztatottunk van 8 órában. Kétféle logopédiai ellátás van intézményünkben. A pedagógiai
szakszolgálat látja el a beszédhibás gyermekeket, a fenntartó biztosítja az SNI-s
diákok logopédiai ellátását. 23 tanuló bejáró, nagy többségük Tabajdról, de vannak Vértesacsáról, Felcsútról és Etyekről
utazók is. Iskolánk napközi jellegű általános iskola, nincs délután tanítás, csak
napközis és tanulószoba. A nagy érdeklődésnek megfelelően már 3 tanulócsoport működik délután. Az első és második
évfolyamos napköziben 13-an vannak, a
harmadik és negyedik évfolyamos napköziben 25-en, míg a felső tagozatosok tanulószobai csoportja 21 fővel működik.
74 tanuló igényel étkezést az iskolánkban,
ebből 3-szori étkezős 66 fő, csak ebédet 8
fő igényelt. Iskolánk pályázik az iskolatej
és iskolai gyümölcsprogramra, így minden tanulónk ingyen kap hetente 4 alkalommal tejterméket. Hétfőn kakaót, kedden joghurtot, szerdán tejet és csütörtökön
ismét kakaót. Az első hat évfolyamon heti
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Új év, új lehetőségek, szép iskolai és tanulói
környezet, használható ismeret
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3 alkalommal kapnak a gyerekek gyümölcsöt.
Az új étkeztetési előírásoknak
megfelelően a gyerekek igen változatosan
étkeznek a Hegedűs Vendéglő szolgáltatásának köszönhetően. Meleg reggeli ital
várja a gyerekeket, gyakran kapnak müzlit, vagy meleg villásreggelit. Előtérbe került a graham és rozskenyér, a zöldségköret.
Sajátos nevelést igénylő tanulónk
7 fő, míg beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő 14 fő. Egy tanuló
január 4-től magántanulói jogviszonyban
folytatja tanulmányait. Különösen szerencsés helyzetben vagyunk, mert iskolánk főállásban alkalmaz fejlesztőgyógypedagógust, aki az SNI-s és BTMes tanulókkal a legnagyobb szakértelemmel tud foglalkozni.
Egy tanuló tagja a Puskás Akadémia U12-es csapatának, számára egyéni
tanrendet alakítunk ki és biztosítjuk a diák
minden edzésen való részvételét. A későbbiekben is támogatjuk egyéni tanrend kialakításával a kiváló sportolók fejlődési
lehetőségét. Az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttünk, a kisbuszt rendelkezésünkre bocsátják, ha a
sportolóknak rendkívüli időben kell
edzésre menniük.
Hátrányos helyzetű tanulónk
nincs, de halmozottan hátrányos helyzetű
9 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 26 fő részesül.
Rendkívül jó körülmények között
tanulhatnak a gyerekek az alcsútdobozi
iskolában. Tágas, világos jól felszerelt
tantermek, színes tanulói környezet várja
a tanulókat. A mindennapi testnevelést
több helyszínen is biztosítani tudjuk. Mehetünk tanórára a sportcsarnokba, a 2016ban átadott műfüves labdarúgópályára, az
atlétikapályára, de a tükrös táncterembe
is. Két tanteremben taníthatunk informatika eszközök segítségével. 2014-ban 16
PC géppel bővült az informatika infrastruktúránk, míg 2016 januárjában újabb
9 gépet kaptunk, így egy kisebb számítástechnika tantermet is ki tudtunk alakítani. Minden tantermünkben smart,
vagy androidos televízió van, két tanteremben rögzített projektor segíti a pedagógus digitális tananyagátadását. Ettől az
évtől kezdve e-naplót is használunk,
melynek köszönhetően a szülők napi
információkhoz juthatnak a gyermekük
teljesítésével kapcsolatban.
Tavaly az önkormányzat és a Székesfehérvári Tankerületi Központ több
mint 11 millió forintból újította fel a tetőszerkezet egy részét. Most januárban fejeződik be a mosdók és WC- k felújítása,
melyet szintén a Székesfehérvári Tankerületi Központ újított fel, 4,5 millió forintból. Az év hátralévő részében pedig el-

kezdődik az energetikai korszerűsítés az
önkormányzat által elnyert 120 millió
forintból. Kicserélik az összes külső nyílászárót, hőszigetelést kapnak az épületek
és a kazánok cseréje is megvalósul. Az alcsútdobozi önkormányzat egy másik sikeres pályázata révén a régi technika terem
is felújításra kerül 20 millió forintból,
ahol közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése valósul meg.
Azt gondolom, hogy fontosak vagyunk a falunknak is és fenntartónknak,
akiktől nagyon sok segítséget kapunk.
Színes és gazdag kínálatunk van a
személyiségfejlesztés minden terén. Délutáni foglalkoztató kínálatunk tartalmaz
bábszakkört, Bozsik labdarúgó edzést,
labdajátékok edzést, énekkart, angol
szakkört, és kézműves szakkört. A 7-8.
évfolyamon tartunk felvételi előkészítő
foglalkozásokat, hogy minél eredményesebbek és felkészültebbek legyenek tanítványaink a központi felvételinél. A 6. és 8.
évfolyamon kompetencia alapú fejlesztőfoglalkozásokat is tartunk, hogy az országos kompetencia mérésen is eredményesen vizsgázzanak tanítványaink. Ennek
eredményeit már érezzük a tavalyi eredményeken.
Iskolánk belső ellenőrzési terve
alapján a 6. és 8. évfolyamon tanulóink
vizsgáznak angolból, a 8. évfolyam pedig
matematikából, magyarból és történelemből is. Szeretnénk a gyerekek szóbeli kifejezőképességét fejleszteni, hogy a középiskolában hely tudjanak állni.
Felkészítjük és visszük őket tanulmányi és sportversenyekre, évente két alkalommal színházba, szervezünk számukra egészséges életmódra nevelő
projektnapokat, együtt közös ebéddel ünnepeljük a karácsonyt, süti kiállítást, macinapot tartunk, megünnepeljük a szülinaposokat. Alkotásinkból állítjuk össze a
Járókelők galériáját, tartunk gólyanapot,

farsangot, gyermeknapot, ünnepi műsort
állítunk össze az anyák napjára, visszük
őket osztálykirándulásokra, felvonultatjuk tehetséges tanítványainkat a Tavaszköszöntő fesztivál alkalmával, a nyár folyamán egy hét nyári napközis tábort
szervezünk számukra. A falu számíthat
diákjainkra, és az iskola valamennyi dolgozójára. Szívesen veszünk részt a falumikulás, a Magyar Kultúra Napja, a családi gyermeknap, és a falunap szervezésében, és igazán nagy megtiszteltetés,
hogy a nemzeti ünnepeinken iskolásaink
adhatják az ünnepi műsort, jó együtt ünnepelni a falu valamennyi lakosával. Iskolánkban működik a Fejér Megyei
Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény kihelyezett tagozata. Tanulhatnak a gyerekek furulya- és néptánc tanszakon, melyhez szolfézs oktatás is társul.
Az énekkart vezető kolléga önszántából
zongorát is tanít a gyerekeknek.
Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy a tanulóink motiváltságát különösen
erősítheti a Mészáros Alapítvány felső tagozatosokra kiterjesztett ösztöndíj pályázata, mely a 4,5-ös átlag felett teljesítőknek éves szinten 200.000 Ft-ot adhat.
Ez remek kezdeményezés, mely nagyban
segítheti a diákok pályaorientációját, jövőbeli terveikhez biztosíthat anyagi fedezetet.
Összegzésként úgy gondolom,
hogy ilyen kicsi faluban, mint amilyen a
miénk, minden lehetőséget meg tudunk
adni iskoláskorú gyermekeinknek. A
pedagógusok szakképzettek, lelkiismeretesen végzik munkájukat, és mindig a
gyermek személyiségét, egyéniségét helyezik előtérbe. Bátran merem ajánlani
mindenki számára az Alcsútdobozi József
Nádor Általános Iskolát.
Keindl Zoltánné
intézményvezető

FARSANG
Az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola
valamennyi tanulója és dolgozója
szeretettel hívja Önt és kedves családját
farsangi mulatságára
február 10-én 14 órakor a sportcsarnokba.
„A jó jelmezben annak érzed magad, akit el kell játszanod.”
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Számos kedvező változásra számíthat
a magyar lakosság 2018-ban
Emelkedik a minimálbér
A 2016. novemberében aláírt hatéves bérmegállapodás eredményeként a minimálbér 8 százalékkal, a szakmunkás garantált
bérminimum pedig 12 százalékkal emelkedik. Így a 2010-2018 közötti időszakban a minimálbér 88 százalékkal, bruttó
73.500 forintról, 138 ezer forintra, a szakmunkás garantált bérminimum pedig több
mint 100 százalékkal, 89.500 forintról
bruttó 180.500 forintra emelkedik.
Emelkednek a nyugdíjak
2018. januártól a nyugdíjasok a jogszabályi előírásoknak megfelelőnél magasabb emelést kapnak, így 3,8%-kal, átlagosan havi mintegy 4 ezer forinttal nő a
nyugdíjak összege.
Növekszik a gyed összege
Január 1-jétől nő a gyermekgondozási díj
(gyed), valamint a diplomás gyed összege, utóbbit az érintettek már a gyermek
kétéves koráig igénybe vehetik. A gyermekgondozási díj a minimálbér emelkedésének köszönhetően emelkedik. A gyed
maximális összege 2018-ban eléri a bruttó
193.200 forintot, míg a diplomás gyed az
alapképzésben résztvevő hallgatóknál
96.600 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 126.350 forintra emelkedik. Emellett egy évvel bővül a diplomás gyed jogosultsági ideje, így az érintettek 2018-tól a gyermek két éves koráig
vehetik igénybe az ellátást. Továbbá a
csecsemőgondozási díjra (csed) a vérszerinti apa 2018. január 1-től a korábbiakhoz képest több élethelyzetben is jogosult
lehet.
Növekszik a családi adókedvezmény
2018. januártól növekszik a kétgyermekes családok családi adókedvezménye,
így minden kétgyermekes család terhei
havi 35 ezer forinttal mérséklődnek. Kedvezményük 2019-ben még tovább emelkedik majd, így összességében négy év
alatt megduplázódik.

záloghitel-tartozásuk gyermekenként 1-1
millió forinttal csökkenthető 2018. január
1-től.
Folytatódnak az ágazati béremelési
programok
Magasabb bérre számíthatnak a rendvédelem területén, a felsőoktatásban és az
állami vállatoknál dolgozók is:
ź 5%-kal nő a rendőrök illetménye
ź 5 %-kal emelkedik a katonák illetménye
ź átlagosan 12 %-kal nő a vasutasok, a
postai alkalmazottak, a regionális
közlekedési társaságoknál és a víziközmű cégeknél dolgozók bére
ź az Országos Mentőszolgálat dolgozói az ágazati béremeléseken felül
újabb, 10%-os béremelésben részesülnek
ź folytatódik a szociális ágazatban is a
bérrendezés, 2018-ban 233 ezer forintra nő az átlag bruttó bér
Több szociális támogatás összege is
emelkedik
ź 5%-kal emelkedik az ápolási díj
alapösszege.
ź nő a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára is, mely az öregségi nyugdíjminimum
130-140 százalékáról 135- 145 százalékára emelkedik
ź 5%-kal emelkedik a rászoruló idős
személyek részére nyújtott időskorúak járadékának jövedelemhatára, valamint a
normatív közgyógyellátás jövedelemhatára, míg az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege átlagosan 3%-kal nő
ź havi 50 ezer forintos támogatást
kapnak a tartósan beteg gyermeküket
legalább húsz éven át otthon gondozó
nyugdíjasok (A támogatást az öregségi
nyugdíj ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervnél, a járási hivatalnál kell igényelni.)
Elengedik a diákhitelt

Ajándékot kapnak a sokgyermekes
jelzáloghitelesek

Az első gyermek vállalásakor az édesanya
fennálló diákhitelét felfüggesztik, a másodiknál a tartozás felét elengedik, a harmadiknál pedig az egészet.

A nagycsaládosok újabb kedvezményre
számíthatnak a jelzáloghitelek terén,
mellyel a további gyermekvállalást igyekszik ösztönözni a kormány. Akik három,
vagy annál több gyermeket vállalnak, jel-

Csökkennek a CSOK adminisztrációs
terhei
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Egyre nő az otthonteremtési program nép-

szerűsége. Mind többen építkeznek, már
több mint 60 ezer családot tudtak támogatni a családi otthonteremtési kedvezményen (csok) keresztül. A programot tovább folytatják, és sok adminisztratív akadály elhárításával, járulékos költség csökkentésével még olcsóbbá teszik az otthonteremtést.
Jön a Köldökzsinór program
Január elsejével indul a Köldökzsinór
program, amely azokat szólítja meg, akiknek magyar gyermeke nem Magyarország
közigazgatási határain belül születik, hanem bárhol másutt a világon. Ezen szülők
is jogosultakká válnak az egyszeri 64.125
forintos anyasági támogatásra, valamint
egy babakötvényre Start-számlával.
Utóbbi kezdő összege 42.500 forint, és ha
a családok tovább takarékoskodnak, ehhez az állam kamattámogatást tesz hozzá,
így a fiatal 18 évesen több millió forinttal
„indulhat el”.
További kedvező változások januártól:
ź 22%-ról 19,5%-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke
ź az internetezést terhelő általános
forgalmi adót a kormány kezdeményezésére a parlament 18-ról 5%-ra
csökkentette
ź kisvállalati adó (kiva) 14-ről 13%-ra
csökkent idén január 1-jén, az adónem hatálya alá tartozó 15 ezer vállalkozás ezzel mintegy 2 milliárd forintot takarít meg
ź a kisadózók tételes adója (kata) esetében a vállalkozások terheit csökkentő könnyítéseket vezettek be
forrás: www.kormany.hu
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Az Anna Nyugdíjas Klub élete

A Nyugdíjas Klub 2017. második féléve
nagyon mozgalmas volt. A szépen, teljesen felújított Nyugdíjas Klubházat hétrőlhétre rendeztük be. Visszakerültek a helyükre az egyedien faragott szekrények, a
magas támlás székek, az asztalok, a régi
korokat idéző tükör. Az újonnan felszerelt
mosogató is nagy szerepet kapott, több
lett a hely az apróbb tárgyaknak, edényeknek. Még otthonosabbá váltak a szobák
Nagy Istvánné Terike és Tima Jánosné
Zsuzsika által felajánlott szőnyegekkel.
Örömmel laktuk be újból a házat.
Az idei év egyetlen kirándulása
szeptemberben Kalocsára vezetett. A Puskás Akadémia 50 személyes busza megtelt, hisz sokan most először jártak a híres
városban. Kalocsa évszázadokon át a Katolikus Egyház Dél-Alföldi régióközpontja volt, és ma is az. A csodálatos
templomot már felújítva láthattuk. A
Nagyboldogasszony-főszékesegyház és
az Érseki palota előtti tér még az ásatások
nyomait viseli, de így is lenyűgöző látvány volt a város központja. A Paprika
Múzeumban megismerhettük a nehéz fizikai munkával járó paprikatermesztés
menetét és a múltját. A Népművészeti tájház egy eredeti, de felújított nádháztetős
parasztház. A tisztaszoba szépségét a berendezésen túl a falra festett kalocsai hímzésminták adták. Külön teremben tekintettük meg az eredeti kalocsai mintával
hímzett terítőket, dísztárgyakat. Nagy élmény volt a Kalocsai Porcelán Manufaktúra megtekintése is. Kézzel festették
ügyes asszonyok a mintákat a kész porcelánra. Láthattuk az egész folyamatot. A
forma készítését, az égető kemencéket, és
magát a festést. Utunkat a város idegenvezetője kísérte, így további érdekes tudnivalókkal gazdagodtunk, pl. a vásárról. A

napot finom vacsora zárta. Nagyon örülünk, hogy az ország egy újabb részét ismertük meg közösen.
Novemberben az évente szokásos
batyubálra készültünk. Házi süteményekkel, itókával és nagy szeretettel köszöntöttük a vendégeinket. Külön örültünk a
Vál-völgyi települések szép számmal
megjelent Nyugdíjas Klubjainak.
A műsort rövid, vidám jelenet
kezdte Kolumbán Józsefné, Lidike és
Hanák Mihályné, Magdika előadásában.
Színészi előadásuk nagy tapsot aratott. A
Tabajdi Dalárda vidám férfi nótái fokozták a hangulatot. A műsort az Anna Nyugdíjas Klub tagjainak népdalcsokra zárta.
Tóth Erika polgármesterasszony
köszöntötte a vendégeket és a klubtagokat
pár mondatban. Vidám zene mellett, beszélgetve, táncolva telt a délután. Az
évente megrendezésre kerülő batyubál lényege, hogy a Nyugdíjas Klub éves működéséhez bevételt gyűjtsünk. A résztvevők belépődíja, a tombola értékesítése
és a támogatók adománya adja a követ-

kező évi kirándulás, ünnepi rendezvény
költségeihez az alapot. Ezért is örülünk,
hogy megtelt a sportcsarnok, és ahogy
mindig is lenni szokott, felszabadult, jó
hangulat kerekedett. Úgy köszöntünk el a
vendégektől, hogy „Találkozunk jövőre is
a batyubálban!”. Pártoló tagjaink jellemzően süteménnyel, egyéb támogatással és
aktív részvétellel segítik a rendezvények
sikerét. Jól esik, hogy mindig számíthatunk Rájuk.
Köszönjük Tóth Erika polgármesterasszony és Tima János alpolgármester
úr egész éves anyagi és erkölcsi támogatását. Az a lehetőség is sokat jelent számunkra, hogy nagyobb rendezvényeinket
a Sportcsarnokban tarthatjuk, amelynek
berendezéséért hálásak vagyunk az önkormányzat dolgozóinak.
Köszönjük a batyubáli rendezvényünk anyagi támogatóinak a felajánlásokat, név szerint: Albrecht Lászlónénak,
aki a munkában is segített, Bárányos Gábornénak, Bőcs Istvánnénak, Dobozi Zoltánnak, Gondos Lászlónak, Kiss Lajosnénak, Komáromi Gábornénak, Varga Editnek, Varga Józsefnek. (Elnézést kérek, ha
valaki kimaradt volna!)
November 15-én Székesfehérváron közösen megtekintettük a Szent
István Király Múzeumban kiállított Seuso
kincseket. A lenyűgöző szépségű, nagyméretű díszes ezüst edények látványa felejthetetlen élmény volt.
December 13-án pedig szeretetteljes, bensőséges légkörben tartottunk
meg klubunk karácsonyi ünnepségét,
amelyre a pártoló tagjainkat is meghívtuk.
Bízom benne, hogy e pár soros beszámolóval sikerült felkelteni településünk nyugdíjas lakosaink érdeklődését,
mert szeretnénk, ha a jövőben még többen
csatlakoznának hozzánk!
Az újság minden olvasójának Boldog Új Évet kívánnak az Anna Nyugdíjas
Klub vezetői, tagjai, és e sorok írója:
Lakatos Lászlóné
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TEMETŐ TA

Önkormányzati hírek
Testületi döntések
Az alcsútdobozi önkormányzat az elmúlt
év utolsó heteiben több alkalommal is ülésezett, meghozva az alábbi fontosabb
döntéseket.
A 125/2017. (XI.27.) számú határozattal az Alcsútdobozi Háromhárs
Óvoda 2017/2018. nevelési évre szóló
munkatervét azzal a kiegészítéssel fogadta el, hogy az intézmény reggelente legalább fél órával korábban nyisson, délutánonként pedig legalább fél órával később
zárjon, hogy ezzel a dolgozó szülők számára is megfelelő időtartamú felügyeletet
biztosítson. Az óvoda nyitvatartási ideje
így naponta 6.30 órától 17.30óráig tarthat.
A 126/2017. (XI.27.) számú határozattal az Önkormányzat 2018. évi belső
ellenőrzési terve került elfogadásra. A
döntés alapján a kontroll tevékenység kiterjed: 1.) a települési támogatások keretében nyújtott támogatások vizsgálatára,
2.) 2017. évi önkormányzati zárszámadás
lebonyolításának vizsgálatára, 3.) a vagyonkataszter központi informatikai
rendszerben történő nyilvántartásának
vizsgálatára.
A 127/2017. (XI.27.) számú határozattal a területi fogászati alapellátás biztosítására létrejött feladatellátási szerződés módosítása került jóváhagyásra. A
döntés szerint a Dr. Hargitai Egészségügyi Közhasznú Nonprofit Közhasznú
Társaság a jövőben az alcsútdobozi rendelőn kívül a felcsúti fogászati rendelőben is ellátja a fogorvosi szolgáltatást.
A 15/2017. ( X I .28.) önkormányzati rendelettel módosította a testület a korábbi szociális rendeletét, mivel
új támogatási formaként a „Karácsonyi
települési támogatás” bevezetéséről döntött. Ez a támogatás hivatalból állapítható
meg azon alcsútdobozi polgárok részére,
akik 65 év felettiek, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, illetve 3 vagy több gyermeket nevelnek, és Alcsútdobozon lakcímmel rendelkeznek. A támogatás bevezetését, illetve
odaítélését a 2017. évi szociális célú központi források és az önkormányzat hatékony költségvetési gazdálkodása tette lehetővé.
A 146/2017. (XII.21.) számú határozattal Alcsútdoboz településképi arculati kézikönyvének elfogadásáról született döntés. A véleményezés és egyeztetés
több lépcsőben történt. Először a lakosság
és más partnerek előzetes tájékoztatása
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történt meg a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 13/2017.
(IX.26.) önkormányzati rendelet szerint.
A tervezethez a lakosság részéről és hatóságoktól is érkezett észrevétel, vélemény. Ezek figyelembevételével került
véglegesítésre az anyag, amely tulajdonképpen egy ajánlás, egy követendő példa,
amely önmagában kötelező erővel nem
bír. A következő lépésben a helyi településképi rendelet megalkotásánál kell majd
eldönteni a testületnek, hogy mely elemeket veszi át a kézikönyv ajánlásaiból, és
mit tesz kötelező érvényűvé.
A jóváhagyott településképi arculati kézikönyvet rövid, közérthető összefoglaló kíséretében az önkormányzat honlapon fogjuk közzétenni, valamint nyomtatásban a közös önkormányzati hivatalban is elérhető lesz.
SIKERES PÁLYÁZATAINK
1.) Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága 2017. december 4-én támogatásban részesítette az
EFOP-1.5.2-16-2017-00011 számú, 8
település konzorciumként benyújtott kérelmét, amelynek címe: „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”.
A projekt megvalósítására a Támogató támogatási szerződést kötött a Konzorciummal, amelynek vezetője Csákvár Város Önkormányzata. Alcsútdoboz település a projekt révén 2018-2020 között öszszesen mintegy 30 millió forint támogatásban részesül, az alábbi célokra:
ź humán közszolgáltatások szakember ellátottságának fejlesztése
ź informatikai és nyelvi képzés hátrányos helyzetű csoportok részvételével
ź közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő
programok
ź az egészséges életmód közösségi
szintű megerősítése
ź szabadtéri közösségi tér kialakítása
közösségi főzőkemence építésével
ź fiatalok iskolaidő utáni, felnőtt által
felügyelt testmozgás/sport/művészeti tevékenységei
ź ifjúsági információs pont kialakítása
2.) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

a 2017. december 12-én megküldött értesítése szerint támogatásra érdemesnek
ítélte az EFOP-4.1.7-16-2017-00251 sz.
kulturális infrastruktúra fejlesztési pályázati kérelmünket, amelynek címe: „A közösségi művelődés fejlesztése Alcsútdobozon”. A projekt révén 20 millió forint
támogatásban részesül településünk,
amelyet a József Nádor Iskola jelenlegi
kazánház épületének közösségi teremmé
alakítására használhatunk fel. A projektmegvalósítás tervezett időszaka: 2018.
február 1. – 2018. október 31. A kulturális
infrastruktúra fejlesztésével azt szeretnénk elérni, hogy a helyi kisközösségek
aktívabb szerepet játsszanak Alcsútdoboz
település közéletében. Ehhez elengedhetetlen, hogy a közösségi életet segítő felnőtt és gyermek csoportok, egyesületek
számára legyen egy, a jelenlegi közösségi
színtérnél (sportcsarnok) kisebb méretű
terem, ahol programjaikat lebonyolíthatják.
3.) A Vidékfejlesztési Programba benyújtott „Külterületi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati kérelmünk az MVH Államkincstár elektronikus felülete szerint 2017. december 28-án jóváhagyást kapott. A 75%os támogatási intenzitású projekt keretében a 072/2 és a 081 hrsz-ú külterületi
utak (Turbucz köztől az arborétumig) valamint a 0187 hrsz-ú külterületi út (Diós
szőlőhegy) felújítása valósulhat meg,
hengerelt zúzottkő burkolatú kivitelben.
4.) Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnktől 2017. december 29-én kaptuk a
tájékoztatást, hogy a Kormány 2068/
2017.(XII.28.) döntése alapján Alcsútdoboz település önkormányzata belterületi utak, járdák felújítására 15 millió forint támogatásban részesült. A támogatásból az alábbi út és járdaszakasz felújításokat tervezzük:
ź Bem utca - Béke utca csatlakozási
összekötő szakaszánál árok kiépítés,
útburkolat javítás, valamint a kapcsolódó szántóföldek miatt sárrázó
burkolat kialakítás
ź a Szabadság utcáról a Dobozi játszótérig futó útszakaszon aszfaltburkolat felújítás
ź a Szabadság utca több szakaszán járdafelújítás: a páros oldalon a központtól a református templomig futó
szakaszon; a páratlan oldalon az
1/30. sz. – 1/1. sz. között; 1/19. sz. –
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TAKARÍTÁS
1/1. sz. között; a 19. sz. – 103. sz.
között; a 113. sz. - 243 sz. között több
helyen járdaszakasz felújítások.
Egyéb fontos történések, intézkedések
2017. december 12-én a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetéhez pályázatot nyújtottunk be az alcsúti katoli-

kus és református temetőkben található
hadisír emlékművek felújítására, mintegy
700 ezer forint támogatási kérelemmel.
2017. december 29-én elkezdtük a
Földművelésügyi Minisztérium által kiírt
ZP-1-2017. pályázati kérelem előkészítését. A program célja a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma
fennmaradásához szükséges infrastruktu-

Köszönet

rális háttér fejlesztése. A kiírási feltételek
alapján olyan zártkerti út javításához tudunk támogatást igényelni, amely belterületi úthoz csatlakozik, így a rézhegyi
szőlőhegy terület jöhet szóba.
Tóth Erika polgármester

GÖBÖL-JÁRÁS

Önkormányzatunk nevében ezúton is köszönetet mondok Boncz
Sándornak, a TESCO GLOBAL Zrt. Logisztikai Központ munkatársának, akinek segítségével ismét megkaptuk a cég támogatását az alcsútdobozi gyerekek megajándékozásához.
Nagy örömmel vettük át 2017. november 30-án az Önkormányzatunk részére eljuttatott TESCO-s édességeket, amelyből
a települési Mikulás ünnepségre 220 db ajándékcsomagot tudtunk összeállítani. A rendezvényen az iskolánk tanulói, az óvodásaink és a legapróbb helybéliek is kaptak a minőségi csokoládéval megtöltött csomagokból.
Tóth Erika
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk településünk lakosságát, hogy a Bicskei Járási Hivatal ügysegédje továbbra is hétfőnként tart fogadó órát Alcsútdobozon a Polgármesteri Hivatalban.
Az ügysegédhez az alábbi ügyekben fordulhatnak:
ź közgyógyellátás
ź ápolási díj
ź egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
ź időskorúak járandósága
A fenti ügyek intézéséhez kapcsolódó nyomtatványok a hét többi
napján is elérhetők a Polgármesteri Hivatalban.
KÖZVILÁGÍTÁS
A hibacímek bejelentését az alábbiakban felsorolt
e-mail vagy fax címekre lehet megtenni:
e-mail: www.kozvilhiba.hu
Fax: 06-28-384-982
Üzenetrögzítős telefon: 06-28-589-020

A Göbölön élők nevében szeretnék köszönetet mondani az
alcsútdobozi önkormányzatnak az autóbuszmegálló
felújításáért!
Régóta vártunk már erre.
Kiemelten is köszönjük Polgár István göböli lakosnak az
épület tetőzetének elkészítésére vonatkozó felajánlását,
amelyet társadalmi munkában végzett el!
Hálával gondolunk rá, amikor használjuk az építményt.
Kasza Erika

Köszönjük a felajánlásokat!
Faluközösségünk nevében köszönetet mondunk:
Németh Józsefnének azért a fenyőfáért, amelyet udvarából
a faluközpont ünnepi dekorációjához ajánlott fel,
valamint
Hantosné Amler Ágnesnek azért a fenyőfáért, amelyet
kertjéből a sportcsarnokba,
a karácsonyi ünnepséghez kaptunk.
Üdvözlettel: Önkormányzat

MEGHÍVÓ
Alcsútdoboz Település Önkormányzata
és a
József Nádor Általános Iskola
tisztelettel hívja és várja Önöket

Állatorvosi ügyelet
Január 6-7. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
353 327 | +36 20 66 15 215
Január 13-14. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u.55.
+36 20 44 56 256
Január 20-21. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353 397 | +36 70 21 73 745
Január 27-28. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u.26.
254 505 | + 36 20 94 11 900

2018. január 19-én 17 órakor
a Sportcsarnokba
a MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából tartott gálaműsorra
Program:
Helyi művészeti csoportok fellépése
Ünnepi köszöntő
Megtisztelő érdeklődésükre számítunk!
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A Háromhárs Óvoda hírei
Így ünnepeltünk Decemberben

Mikulásünnep
az óvodában
Az adventi időszak András napjától, november 30-tól kezdődik.
Ilyenkor már lázasan díszítjük a gyerekekkel és a felnőttekkel az
óvoda termeit, ablakait, folyosóját, az előteret és az idén a kertet
is! A foglalkozásokon Miklóst, azaz Mikulást váró verseket, meséket, énekeket tanulunk, történeteket mesélünk, diafilmeket vetítünk és tele szívvel várjuk a Mikulást, hiszen az óvodában ez az
első nagy ünnepváró esemény. Természetesen, ha hétköznapra
esik december 6-a, akkor mindig a napján tartjuk és amíg el nem
érkezik, minden nap beszélünk róla és készülünk rá valamivel,
pl: rajzolunk, festünk, vágunk, ragasztunk Mikulást, csizmát,
szánkót, hóesést, téli tájat stb.
Az idén „új” Mikulást kellett keresnünk, mert az eddigi
Mikulásunk szeretettel elbúcsúzott és átadta a stafétabotot. Nagy
örömünkre hamarosan találtunk is egy apukát, aki elvállalta,
hogy átvéve a stafétabotot, besegít a Mikulásnak, hiszen nagyon
sok helyre kell mennie és egyedül nem győzi. A gyerekek izgatottan várták, hogy megérkezzen, és ők is átadhassák neki a
rajzokat, verseket, énekeket, amikkel készültünk, mert ajándékot
nem csak kapni jó, hanem adni is! A Mikulásnak minden gyerek-

hez volt egy-két jó szava és a csomagok mellé egy-egy buksisimogatás is kijárt.
Így történt, hogy senki sem félt a Mikulástól és nagy várakozással, vidáman telt el a nap!
T.Tóth Gabriella

Karácsonyi ünnepségünk
Az előző évet több szép műsorral, rendezvénnyel búcsúztattuk. November közepétől az advent jegyében éltük meg a napokat, előkészítettük a szívünket is az ünnepekre. Sütőtökös programot és mézeskalács sütést szerveztünk a családoknak. A
Mikulás után, december 20-án délelőtt
hozzánk már megérkezett a Jézuska!
Ünneplő ruhába öltözött óvodánk
apraja és nagyja erre a napra. Minden csoportban a gyerekek életkorának megfelelően készültek az ünnepre. Csoportonként
feldíszítették a karácsonyfákat, kidekorálták az ablakokat és a termek falait. Az
ünnepre verseket, dalokat, dalos és bábos
játékokat tanultak a gyerekek, melyeket
boldogan adtak elő. A gyermekműsorok
után Andi óvó néni verses betlehemes
bábjátékot adott elő saját készítésű, csodaszép bábjaival. A közös éneklés után
minden csoportba ajándékot hozott a Jézuska. Délben ünnepi ebédet kaptak a
gyerekek, s a rántott husi elfogyasztása
után még édesebbé tettük a napot egy pár
szem szaloncukorral.
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A fejlesztő játékokat költségvetésünk terhére és a Szülői Munkaközösség támogatásából vásároltuk. Köszönjük szépen a
támogatást a gyermekek nevében!
Az új évet reményekkel teli szívvel várjuk, bízunk abban, hogy sok örömet tudunk még szerezni minden kisgyer-

Közös ünneplés a
Háromhárs Óvodában

meknek. A Háromhárs Óvoda dolgozóinak nevében boldog új évet kívánunk
minden kedves olvasónak!
Óváriné
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„Tök jó nap” az óvodában
Idén ősszel új családi programmal gazdagodott óvodánk élete.
November 11-én rendeztük meg a Tök Jó Napot, mely a visszajelzések szerint nevéhez méltón, tök jól sikerült.
Elsőként Andi óvónéni „tökös” magánszámán nevethettünk, majd az óvó nénik előadásában Móricz Zsigmond Iciripiciri meséjét láthattuk, melybe később aktívan a gyerekek is bekapcsolódhattak, eljátszhatták, újraélhették. Ezután a nagycsoportosok mutatták be táncukat és varázsoltak őszi hangulatot a
rendezvényre. Természetesen készíthettek a gyerekek tök lámpást és faraghattak tököt is. Az est valódi fénypontja a saját maguk készítette töklámpásokkal való felvonulás volt, mely a szemerkélő eső ellenére nagy élményt jelentett a gyerekeknek. Az
SZMK nevében szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, a segítséget, a sok finom házi süteményt, mindent, amivel
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap örömteli élmény legyen a
gyerekeinknek. A rendezvény teljes bevételével az óvodai karácsonyt támogattuk.
Tóth Andrea

Óvodai farsangi mulatság
Alcsútdobozon a Sportcsarnokban
2018. február 3-án 14 órától
Program:
1. Meglepetés zenés műsor
2. A csoportok műsora
3. Jelmezes felvonulás
4. Jelmezverseny díjkiosztása

2018. február 17.

ALCSÚTDOBOZI

S P O R T C S A R N O K

Lesz ott tombolasorsolás és zsákbamacska!
A rendezvény alatt büfé várja a vendégeket.
Vállalkozó szellemű szülők beöltözhetnek
gyermekeikkel.
Felnőttjegy: 500 FT
Iskolás gyermek: 200 FT
Támogatói jegy: 500 Ft (aki a rendezvényen nem
tud részt venni, ezzel támogatja az óvodát)
Tombolajegy: 50 Ft
A teljes bevételt az alcsútdobozi óvodások javára
fordítjuk!
SZMK

1200

2000

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA
06/70 370 3104
hívható: naponta 16 és 08 óra között
hétvégén egész nap
A mentőszolgálat/mentési hívószám: 104
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT
ALCSÚTDOBOZON
A Krisztus-hívők egységéért szervezett imahéten az alcsútdobozi egyházak szeretettel hívják és várják az érdeklődőket az alábbi ökumenikus alkalmakra:
ź 2018. január 24-én 16 órakor a Református templomba nagytiszteletű Varga Imre plébános atya szolgálatára
ź 2018. január 25-én 16 órakor a Katolikus templomba
nagytiszteletű Farkas Balázs István református lelkész szolgálatára
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…”
„Uram, a jobbod kitűnik erejével…”
(2Móz/Kiv 15,6).

ÉV VÉGI HÁLAADÁS ÉS KÉRÉS
„Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket! Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél.
Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.
Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit
elmulasztottam. Köszönöm, hogy te nem mész nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre.
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem,
több okom van a hálára, mint a panaszra.
Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar.
Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit,
humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet,
érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.
Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről
itt, és a kezdetről odaát.
Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek.
Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat
és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok.
Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez.
Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak
másokat is.
Adj jókedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét.
Uram, maradj az, ki mindig voltál: a megbocsájtó Édesatyám.
Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsájtani.
Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz.
Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet.
Tartsd meg és növeld a hitemet.
Szólj Uram, még hallja a Te szolgád.
Ámen.”

Köszönet
Az Alcsútdobozi Karitasz Csoport nevében hálás szívvel
köszönöm az év során tett felajánlásokat, adományokat,
amelyek révén sok embernek tudtunk segíteni, örömet szerezni. Isten áldása kísérjen 2018-ban is minden jó szándékú
embert!
Tisztelettel:
Szabó Istvánné
karitász vezető

VÉRADÁS
ALCSÚTDOBOZON
Értesítjük Önöket, hogy
2018. JANUÁR 9-ÉN KEDDEN
15.30 és 18 óra között az
ALCSÚTDOBOZI SPORTCSAROKBAN
véradást tartunk.
(Személyi Igazolvány, TAJ- és lakcímkártya szükséges)

AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
VINCZE LÁSZLÓT
(1936.01.12.) 82. születésnapja alkalmából
BÉRES ILONÁT
(1938.01.01.) 80. születésnapja alkalmából

II. János Pál pápa imája

Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!
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Az orvosi rendelő
felújításáról
Alcsútdoboz polgármestere, Tóth Erika a
helyi újság 2017. júniusi számában tájékoztatta a település lakóit, hogy a Területfejlesztési Operatív Programban elnyert
53 millió forint pályázati forrásból megújulhat az alcsútdobozi egészségház (az orvosi, a fogorvosi rendelő és a védői tanácsadó), valamint az egész projekt első
lépéseként kialakításra kerülhet a felcsúti
fogorvosi rendelő.
A helyi újság 2017. augusztusi
számában az önkormányzat tájékoztatást
adott az építkezés kezdetéről (augusztus
28.) és a rendelési időkről. Az alcsútdobozi lakosok számára a felújítás alatt a háziorvosi rendelés a tabajdi orvosi rendelőben, a fogorvosi rendelés a munkálatok
megkezdéséig már kialakított felcsúti új
fogorvosi rendelőben volt elérhető. A befejezés várható időpontját 3-4 hónapra
tervezték.
Szerencsés helyzetben voltam,
hogy dr. Sisa András körjegyző úr felkérésére részt vehettem a felcsúti fogászati
rendelő kialakításában. Tóth Erika polgármester asszony a pályázat fotókkal történő dokumentációját kérte, ezzel lehetővé tették számomra, hogy végig kísérhettem akár naponta a két beruházás kivitelezését. A felcsúti rendelő kialakításának
előkészítése már tavasszal megkezdődött
a gépek és műszerek megrendelésével,
majd a bútorok megtervezésével. A berendezésekhez figyelembe kellett venni
minden jogszabályt és rendelkezést (Népegészségügyi, Atomenergia). A szakmai
átvételnél jóleső érzés volt a rendelő magas fokú dicsérete. A feladat nehezének ez
csak egy része volt, a másik viszont még
előttem állt. 46 évig Alcsútdobozon dolgoztam, most, ha még rövid ideig is, Felcsúton látom el a feladatomat. Két dologtól tartottam: az egyik az új rendelő belakása, a másik a fontosabb, a betegek fogadtatása. Az, hogy a rendelőt nagyon hamar megszoktuk köszönhető volt a Felcsúti Önkormányzat folyamatos segítségének és a betegek pozitív hozzáállásának. Éreztem az örömöt és a büszkeséget a
szemükben az új rendelő láttán, és ez az
öröm felénk is kisugárzott. Ezért döntöttem úgy, hogy a továbbiakban itt is szeretnék dolgozni, mint telephelyemen, és ezt
a későbbiekben a körzetem mind a négy
önkormányzati testülete határozatba is
foglalta.
Az alcsútdobozi rendelő felújítása
az elején szívszorító látvány volt. A régi
burkolatok, nyílászárók bontása, az utánuk keletkező romhalmaz a régi emlékek
sokaságát hozta elő. Annak idején egy táj-

ba illő, falusi házat képzeltünk el, az emeletes, szokásos panel kinézetű környékbeli egészségházak helyett. Az akkori
modern orvosi bútorokkal, gépekkel rendeztük be az épület. Ennek 2017. novemberében már 31 éve volt. Az átadás előtt
pár hónappal megmozdultak az alcsútdoboziak, építették a parkolót, Boross József
vezetésével alakítottuk ki az orvosi rendelő környezetét, a községháza dolgozói takarítottak. Nem visszasírni akarom a régit, hiszen a felújítás során végig tapasztaltam, hogy ez a 31 év leélte az épületet, a
burkolatokat, a vezetékeket, mindent.
Most már az újban kell gondolkodni. Úgy
érzem, a végeredmény jelesre sikerült, jó
lesz bejárni dolgozni, és fogadni ebben a
minden igényt kielégítő rendelőben a rá-

szoruló betegeket.
Az idei tél a külső környezet újjá
tervezéséről fog szólni és remélem a tavaszi kivitelezésnél ugyanúgy megmozdulnak az alcsútdoboziak, mint 31 évvel ezelőtt.
Az Alcsútdobozi Önkormányzat,
Tóth Erika polgármester asszony vezetésével felismerte az orvosi rendelő állapotát, élt a pályázati lehetőséggel és a mai
kornak megfelelő egészségügyi környezetet hozott létre. Ennél szebb „boldog új
évet” nem kívánhattak volna Alcsútdoboz
lakosai javára. Köszönet érte!
Dr. Hargitai László
fogszakorvos

11.

Alcsútdobozi hírek

Közelmúltbeli eseményeink
Szabadtéri ünnepvárás az Echo Kórussal
és a FATEV Egyesülettel

Óév búcsúztatás - Újévi köszöntés
December utolsó napjának utolsó órájában közös ünneplésre
hívtuk lakosainkat, a faluközpontba. Ki forralt borral, ki pogácsával jött, mi pedig pezsgővel és sorsjeggyel vártuk a szabadtéri
összejövetelre érkezőket. Örömmel váltottunk néhány szót egymással, jó volt nem sietve, az ünnepek után kicsit kipihenve, az
ismerősökkel, barátokkal találkozni. Az önkormányzat részéről
röviden felidéztük az elmúlt év fontosabb eredményeit, a helybéliek további együttműködését kérve a jövőben előttünk álló
feladatok megvalósításához. Az éjféli koccintásnál jó egészséget
és sikeres, aktív évet kívántunk egymásnak. Az éppen csak egy
órára tervezett programba még az újévi malac kisorsolása fért
bele. A szerencsés nyertes, illetve Alcsútdoboz Önkormányzata
nevében is hálásan köszönjük annak a szorgalmas, állattartással
is foglalkozó falubeli fiatalembernek a támogatását, aki a malacot ez alkalommal is felajánlotta.
Tóth Erika

12.

Pásztorjáték a katolikus egyháznál

