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Boldog pillanatok az első tanítási napon

Közös ZUMBA óra

Az idei tanév kezdetén első kiállításunkat 
az őszi erdő hangulata, a természet kincsei 
ihlették.

Az ősz hangulata, sokszínűsége az 
erdőbe csábít. A csendes parkok, az arbo-
rétum csalogatják színes levélszőnyegük-
kel a sétálni vágyókat. A földön heverő le-
velek, termések szinte kínálják magukat: 
Gyertek gyerekek, felnőttek! Szedjetek fel! 
Vigyetek be az otthonotokba! Sok örömet 
leltek majd bennünk ott is.

Van, aki ne engedne a csábításnak? 
Így készítettünk mi, óvó nénik is levéldí-
szes termésbábokat belőlük. Ezek látha-
tók őszi ovigalériánkon. 

Azokból a levelekből, termések-
ből készültek, melyeket a gyerekekkel ki-
rándulásaink során gyűjtünk, és minden 
ősszel kézbe veszünk, megsimogatunk.  
Csodáljuk színüket, formájukat. A leve-
leknél a körtesárgától a meggypirosig, 
köralakútól a hosszúkásig széles a skála.

A kiállított alkotásokkal szeret-
nénk olyan közel hozni a természet szép-
ségét a gyermekek és az idelátogató fel-
nőttek számára, hogy az része legyen min-

dennapi életünknek. Próbáljuk megmu-
tatni, hogy fantáziánk és türelmünk segít-
ségével miként varázsolhatjuk új csodává 
a földre hullott, értéktelennek hitt őszi le-
veleket, terméseket. Csak a természet ké-
pes ilyen változatosságra, ennyi gyönyö-
rűségre!

A kiállítás megtekinthető október 
3-tól a Háromhárs Óvoda ovigalériáján.

T. Tóth Gabriella

Ovigaléria OKTÓBER
A REFORMÁCIÓ 

HÓNAPJA

Ötszázegy éve,
1517. október 31-én hozta 

nyilvánosságra Luther Márton 
95 tételét, melyekkel 
visszafordíthatatlanul 
megindult a nyugati 
keresztény egyház

megújulását szolgáló 
reformáció.

SOLA SCRIPTURA
– Egyedül a Szentírás

SOLA GRATIA
– Egyedül kegyelemből

SOLA FIDE
– Egyedül hit által

SOLUS CHRISTUS
– Egyedül Krisztus által
SOLI DEO GLORIA

– Egyedül Istené a dicsőség
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A Háromhárs Óvoda hírei

Vidám muzsika hangjától, vidám neve-
téstől volt hangos – na nem a hegyoldal, 
hanem – az óvoda udvara szeptember 20-
án, csütörtökön délelőtt a szép napfényes 
időben.

Hagyományunkhoz híven idén is 
szüreti mulatságba érkeztek a gyerekek 
ezen a napon, és néhány szülő is vendé-
günk volt. Szüreti koszorúval feldíszített 
bejárati ajtó, az óvoda kapuján szőlőlevél, 
szőlő, alma jelezte, hogy valami készül, 
ez a nap kicsit más lesz, mint a többi.

Rövid bevezető beszélgetés után 
mindhárom csoport bemutatta, hogy mit 
tanult az eltelt három hét alatt. Csinosan 
felöltözve énekeltünk, mondókáztunk, 
verseltünk, a nagyobbak körjátékoztak. A 
nagycsoportosok népviseletben, a lányok 
pártával a fejükön vidám dalos, csúfolko-
dós játékkal, páros tánccal köszöntötték a 
szüretet a felnőttek szüreti báljához ha-
sonlóan.

Ezt követően két nagy körbe beáll-
va, kicsik-nagyok közösen táncoltunk 
népzenére. Mindenki vidáman ropta a 
táncot, csak úgy pörögtek a szoknyák a 
lányok után.

A mulatságot evés-ivás zárta, a 
szülők segítségével összegyűjtött gyü-
mölcs, birsalmasajt elfogyasztásával, 
amit ezúton is köszönünk nekik. 

Partiné Kocsis Tünde

„Hegyről nevetés, nóta száll, puttonyok alján szunnyad a nyár…”

AZ ALCSÚTDOBOZI 
HÁROMHÁRS ÓVODA
ÚJ NYITVATARTÁSA

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
NAPONTA:

6.30 ÓRÁTÓL
17.30 ÓRÁIG

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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Óvodánk, a Háromhárs Óvoda önkor-
mányzati fenntartású napközi otthonos 
óvoda. Az óvodaalapítása 1882. október 
2-ára datálható, az épület is abból a korból 
való, méltóságteljes hangulatot áraszt. Az 
óvoda alapítója József főherceg felesége, 
Klotild főhercegasszony. Ezt a napot tart-
juk az óvoda születésnapjának, és mint 
ahogy egy szülinapot illik, úgy minden 
évben megünnepeljük a gyerekekkel. 

Óvodánk a szükséges játékokkal, 
szemléltető eszközökkel rendelkezik. Tö-
rekszünk arra, hogy folyamatosan fejlőd-
jünk mind eszközkészletünkben, mind 
szakmai tekintetben. Elmondhatjuk, hogy 
az elmúlt évek alatt nagyon szép sike-
rekre, eredményekre tettünk szert. Több 
szakmai pályázatot nyertünk, és dolgo-
zunk a következőkön. Minden óvoda-
pedagógusunk kiváló minősítéssel minő-
sült, többségük szakvizsgázott, és folya-
matosan továbbképzéseken bővítik tudá-
sukat. Mindent megteszünk a gyermekek 
egészséges, sokoldalú, arányos fejlődé-
séért. 

Az óvodában három osztatlan, 
azaz három tiszta korosztályú csoport 
működik. Hat óvónő, egy pedagógiai 
asszisztens és három dajka látja el a gyer-
mekeket naponta már reggel 6.30-tól dél-
után 17.30-ig.

Választott nevelési programunk: 
az Óvodai nevelés a művészetek eszköze-
ivel alternatív pedagógiai program adap-
tált helyi változata. „Pedagógiai progra-
munk alapelve: Szeretetteljes, biztonság-
érzetet adó, pozitív érzelmekben gazdag 
óvodai élet megteremtése, ahol a gyer-
mekközpontúság úgy jelenik meg, hogy 
tudást, önállóságot, boldogságot nyújt a 
nevelteknek.”

Minden gyermek a saját képessé-
gei szerint, annak figyelembevételével 
nevelhető, fejleszthető. Fontos számunk-
ra, hogy a gyermek ismerje meg saját ér-
tékeit, de azt is érzékelje, hogy melyek a 
hiányosságai, gyenge pontjai, s ezt lelki 
feszültség nélkül tudja elfogadni.

Nevelőinktől elvárjuk, hogy tette-
ikkel sugározzák a feltétel nélküli szere-
tetet, hogy „tisztellek Téged, fontos vagy 
nekem, csakis Rád figyelek, és segítek, ha 
szükséged van a segítségemre.”

Programunkban és nevelő mun-
kánkban a hangsúlyt a néphagyományra 
és a művészetek eszközeivel ható vers-, 
mese-, dramatikus játékokra, a vidám 
éneklésre, énekes játékokra és zenehall-
gatásra, valamint a rajz, mintázás, kézi-
munka tevékenységformáira helyezzük.

Minden hónapra jut két-három je-
les napunk, melyeket nagy készülődés 

előz meg, és nagyszerű alkalmat nyúj-
tanak a hagyományápolásra, közösség-
fejlesztésre, partnereinkkel való szoro-
sabb kapcsolattartásra. Ilyen programja-
ink ősszel pl: a szüreti mulatság, a Klotild-
nap, és a Tök jó nap, télen a Mikulás, a 
karácsony megünneplése, az újévi zenés 
nap, a farsang és tavasszal a Húsvéti ját-
szóház és vásár, a gyermeknapi program-
jaink. Minden évszakban kirándulunk a 
környéken, tavasszal akár kicsit mesz-
szebb is, és tartunk oviolimpiát, ovi-mozi 
programot. Szóval, egész évben változa-
tos programokkal igyekszünk élményt 
biztosítani óvodásainknak.

Az óvoda folyosóján ovigaléria 
működik, évszakonkénti kiállítással. A 
környéken élő művészeket, népművésze-
ket, alkotókat, gyűjtőket szoktuk megke-
resni, hogy alkotásaik, vagy gyűjtemé-
nyük segítségével egy-egy kiállítás ke-
retében is felkeltsük a gyermekek, szülők, 
az ide látogatók figyelmét a szépre, és 
ezáltal esztétikai élményhez juttassuk a 
felnőtteket és a gyerekeket egyaránt.

Gyakran szervezünk színházláto-
gatást, vagy zenés előadást nyújtó mű-
vészt látunk vendégül. Egyszer egy év-
ben, januárban zenés napot tartunk a gye-
rekeknek. Mi óvónők is igyekszünk minél 
több élményt nyújtó örömöt szerezni a 
gyermekek számára. Játszunk furulyán – 
van aki gitározni is tud –, sokat és szí-
vesen bábozunk a saját magunk készítette 
bábokkal. Jeles napokon egy-egy vidám 
bábelőadással készülünk a gyermekek 
megörvendeztetésére, vagy magunk 
adunk elő egy-egy ismert, kedvelt mesét.

A néphagyomány ápolást, a nép-
szokások megismerését is beépítettük 
programunkba, és ennek keretébe építjük 
be az egyes tevékenységformákat. Az 
óvodáskorú gyermek fő tevékenységfor-
mája a játék. Játékos módszereket hasz-
nálva ismerkedünk mesével, énekkel, 
kézműves tevékenységekkel, az ábrázo-
lással, a környezettel. Szabadon választ-
ható tevékenységként kínáljuk a gyerme-
keknek a táncfoglalkozást, ahol a népi já-
tékokkal és a néptánccal barátkoznak meg 
szakavatott kolléganőnk vezetésével.

A természeti, emberi, tárgyi kör-
nyezet megismerését elsősorban a köz-
vetlen környezetünkben, a tapasztalati le-
hetőségek biztosításával kívánjuk megva-
lósítani.

A mindennapi szabad mozgáson 
túl szervezett mozgásokat is beiktatunk, 
hogy a gyermekek életkorának megfele-
lően fejlődjön keringési- és mozgási-, lég-
zési, csont- és izomrendszerük. Heti rend-
szerességgel visszük úszásoktatásra a 

nagycsoportos gyerekeket, és részt ve-
szünk a Bozsik-foci programban is. Ovi-
Sport Közhasznú Alapítvány támogatá-
sában veszünk részt a Nemzeti Ovi-Sport 
Programban. Az új műfüves pályánk adta 
mozgásos lehetőségeket és a mozgásfej-
lesztéshez elnyert eszközöket igyekszünk 
kihasználni. Továbbképzésen bővítjük 
ezen a területen is tudásunkat. Színes 
sportprogramokat szervezünk a gyere-
keknek.

Az idei évben folytatjuk az előző 
években elkezdett munkánkat az esély-
egyenlőség biztosítása területén. Együtt-
működünk az Oktatási Hivatal által irá-
nyított, az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 
„Társadalmi felzárkózási és integrációs 
köznevelési intézkedések támogatása 
(Esélyteremtő óvoda)” kiemelt projekt 
keretében elnyert pályázat megvalósítá-
sában. Feladatunk minden óvodásunk, a 
bármilyen szempontból hátrányos hely-
zetű gyermekek segítése, helyzetük folya-
matos figyelemmel kísérése.

Feladatunk a BTM-es, SNI-s 
gyermekek fejlesztésének megszerve-
zése. Az SNI gyermek fejlesztésében 
gyógypedagógusi szolgáltatást is igénybe 
veszünk. 

Nyitottak vagyunk minden újra, 
ami ésszerű, a folyamatos fejlődést szem 
előtt tartva mindenre, ami a gyermekeink 
érdekét szolgálja.

Válasszanak minket gyermekeik-
nek! Várjuk szeretettel!

Óvári Zsoltné
óvodavezető

Óvodánkról annak, aki még nem ismer minket…
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Van a katolikus katekizmusban egy kérdés, ami megágyaz az 
egész keresztény tanításnak. Egy kérdés, amely az öntudatra éb-
redt teremtmény, az ember valószínűleg egyik legősibb kérdése: 
miért élünk a világon? Hiszen az életet nem magunk kértük, ha-
nem kérés nélkül kaptuk – ráadásul előzetes tájékoztatás nélkül. 
A válasz megtalálása tehát ránk vár. 

A keresztény ember előnyben van ennek a válasznak a ke-
resése tekintetében, hiszen elfogadja Isten kinyilatkoztatását, 
ami azt jelenti, hogy Isten a történelemben fokozatosan feltárta 
tervét az emberek előtt. Legutóbb és teljességében pedig Jézus 
Krisztus által tárta fel önmagát. 

Ez az oka annak, hogy leginkább Jézus személyének, éle-
tének, szavainak, tetteinek, halálának és feltámadásának meg-
ismerésével törődünk, amikor életünknek értelmet akarunk adni. 
A fent említett katekizmus így válaszol a kérdésre:

„Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét meg-
ismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.”

Mint a keresztény tanítás többi részét, ezt a mondatot sem 
az Egyház „találta ki”, hanem bibliai alapja van, sőt közvetlenül 
Jézustól származik: „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az 
egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust”. Jn 17, 3

Közelebb jutunk tehát a válaszhoz: ha az élet értelmét ke-
ressük, meg kell ismerni hozzá Istent, illetve Jézus Krisztust, 
amely maga a keresztény életút. Ennek gyakorlati része azonban 
nem ilyen egyszerű, hiszen az a saját mindennapjainkról szól. 

Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

Miért élünk a világon?

Lehet könyvtárnyi szakirodalma a kereszténységnek, ki-ki maga 
kell, hogy rátaláljon, mi az élethivatása. Gyökössy Endre, a ked-
velt protestáns teológus így írt erről: „Aki tudja, hogy miért él, azt 
is tudja, hogy hogyan éljen.”

Mindenesetre Jézus is beszél a kérdésről, amikor egy gaz-
dag fiúval találkozik, aki tudakozódik az üdvösségről. Jézus ezt 
mondja neki: „Mindenedet, amid csak van, add el, s oszd szét a 
szegények közt, és kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kö-
vess engem.”

A kérdés örök: ezek szerint a vagyoni helyzettől függ, mi 
az ember örök sorsa? Nyilván nem, hanem amint fentebb szóba 
került: hogyan élünk, hogyan használjuk fel a körülményeinket, 
beleértve a tulajdonunkat. Jézus nem ítéli el és nem zárja ki a jó-
módúakat az üdvösségből, de azt leszögezi, hogy az anyagiakhoz 
való görcsös ragaszkodás nem az üdvösség útja: „Milyen nehéz 
bejutni a gazdagnak az Isten országába! Könnyebb a tevének át-
menni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” 
Nehéz, de nem lehetetlen. Amint Tű Fokán, amely egy gyalogos 
kapu Jeruzsálemben, nehéz áttuszkolni egy tevét, főleg ha fel van 
málházva, ugyanúgy nehéz Jézusra figyelni, ha minden egyéb 
köti le a figyelmünket az életben. Nehéz, de nem lehetetlen, 
mondja Jézus.

A nagy vagyon tehát nem lehet cél, inkább lehetőség, 
amellyel szeretetünket fejezhetjük ki embertársunk felé. 

Jézus tanításának ehhez hasonló részein gondolkodva az 
ember képes átállítani gondolatvilágát, képes kinyílni a világra 
és az emberekre. Képes beteljesíteni Istentől kapott feladatát: 
megismerni Istent, ezáltal élete céljának, az örök boldogságnak 
elérési útját, amely út maga az élet. Az örök élet ugyanis nem ha-
lálunk pillanatában kezdődik, hanem földi életünkkel, de legké-
sőbb a jelen pillanatban.

Jäger Tamás

Kedves alcsútdobozi embertársaim!  
Ahogy arról az újságban már olvashattak, 
nagy fába vágtuk a fejszénket. A helyi ma-
gánemberek, vállalkozók adni akarásáról 
már többször is meggyőződhettünk az el-
múlt években. Ezen felbátorodva a teme-
tői Szt. Mihály szobrot adományokból 
szeretnénk felújítani. A jövő év húsvétja 
táján felavatható és eredeti helyére vissza-
helyezhető lenne az 1880-as években ké-
szült műemlék. Csak rajtunk múlik!

Az Echo Kamarakórus virágvasár-
napi jótékonysági koncerttel szeretne 
hozzájárulni az adományozáshoz. A gyűj-
tés összefogását a katolikus egyházköz-
ségi képviselőtestület jóváhagyásával az 
Alcsútdobozi Helytörténeti Kör végzi. 
Adományokat várunk a 11736020-
29908574-00000000 számlára „Szt. Mi-
hály szobor” megjelöléssel a közlemény 
rovatban. Nyugta ellenében Szili Árpád-
nénál fizethető be adomány. Önkéntes 
gyűjtőinket kitűzővel látjuk el, náluk a be-
fizetést igazoló aláírás után utólag vehető 
át a nyugta.

Barátaim! Mutassuk meg, hogy 
nem csak állami segítséggel tudunk tenni 
valami jót, hanem önkéntes összefogással 
is! Köszönöm.

Szili Árpádné 

Felújítjuk a Szt. Mihály szobrot?
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„Higgy, hogy érts!” Valljuk be, érdekes dolgok: hit és megis-
merés. Gyakran a magyar ember szembeállítja a kettőt. Amikor 
nem tud valamit megérteni, akkor nem hisz benne. Például az 
úrvacsora egy ilyen kényes téma a gyülekezetekben, mert sokan 
nem értik, mi történik ekkor. Hiába magyarázza el a lelkész, hogy 
mit jelent ilyen formában Krisztussal közösségben lenni, és mit 
jelent az, hogy az egyház a Krisztus teste, mégis meg szokták mo-
solyogni, és gyakorlatilag nem hiszik el. Aki Jézus kijelentését 
hit nélkül hallgatja, és csupán az emberi lehetőségek alapján ér-
tékeli azt – tehát, hogy ezt elhiszem, mert bebizonyítható, ezt már 
nem hiszem el, mert nem látható –, az megütközik rajta. De én 
minderre inkább azt mondom: higgy, hogy érts! Mert ha nem 
hiszel, nem fogod megérteni, hogy Jézus mit akar tőled, és ho-
gyan tudod Őt követni… , ha pedig nem érted meg, akkor nem is 
fogod Őt követni. De az ember, mit mond inkább: hiszem, ha 
látom!

Aki a maga elgondolása szerint csak kenyeret akar kapni 
Jézustól a maga igényeinek megfelelő módon, az Jézust nem fog-
ja követni. Summázva: Jézusnál nem működik az, hogy „hiszem, 
ha!” – Tegyél csodát Jézus és hinni fogok! Jézus ezt mondja 
inkább: Higgy bennem, és csodák között fogsz járni! Mondok 
erre egy példát. Készült egy festmény a jerikói vak meggyógyí-
tásáról. A festőművész megkért egy költőt, hogy elemezze ki a 
festményt költői szemmel. A festőművész ezt kérdezte: „Mit 
látsz legkiemelkedőbbnek ezen a képen?” A költő így válaszolt: 
„Minden tökéletes, Krisztus alakja, az emberek csoportjai, az 
emberek arckifejezései, és így tovább.” A művész azonban más-
hol találta a festmény legkifejezőbb pontját: „Látod ott azt az el-
dobott botot?” „Igen, de az mit jelent?“ Nos, azokon a lépcsőkön 
ült a vak ember, bottal a kezében. Amikor azonban meghallotta, 

Jézus életet ad, hitet vár hogy Krisztus megy arrafelé, bizonyos volt benne, hogy meg-
gyógyítja őt, ezért otthagyhatja a botját, mert úgysem lesz rá to-
vább szükség. Odasietett az Úrhoz, mintha már látott volna. 

Mert az az ember Testvéreim, aki azt mondja és úgy él, 
hogy „hiszem, ha látom”, azért akar látni, mert másképp nem tud 
hinni! Mert a hitetlenség kényelem, a hit viszont nem könnyű, de 
az egyetlen, ami megéri. Jézus szavára vagy zúgolódás tör ki, 
vagy pedig élet. Egy ember sem szereti, ha az életében vájkálnak, 
de a megüszkösödött részt el kell távolítani a gyógyuláshoz. 
Ezért mondja Jézus: „A Lélek az, aki életre kelt, a test nem hasz-
nál semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lé-
lek és élet.” – Mert a testnek, az embernek szüksége van Isten át-
ható, megváltó, megelevenítő erejére, mert önmagától az ember 
nem képes mássá lenni. Jézus az örök életre vezető, az örök életet 
ajándékozó beszéd egyetlen birtokosa. Beszéde életet teremtő ki-
jelentés. Az örök élet beszéde nem szakítható el Jézus szemé-
lyétől. Úgyhogy hogyan merészkedik az ember arra, hogy felté-
teleket szabjon Jézusnak, miközben Jézus sosem szabott felté-
teleket az embernek a keresztfán. Nem mondta azt neked, hogy 
majd ha megtérsz, meghalok érted. És ahogyan a vak ember ott-
hagyva botját, vakon követte Jézust, és ahogy Péter megérezte, 
úgy érezd meg te is, hogy a te örök életednek a beszéde Őnála 
van!

Jézus tőled kérdezi most: „Te is el akarsz menni?” Jézus 
életet ad, hitet vár. Így ne azt mondd sosem, hogy „hiszem ha lá-
tom!”; hanem mondd inkább ezt: „Látom, mert hiszem!” 

részlet Lendvai Sándor református segédlelkész
2018.09.23-i igehirdetéséből 

alapige: János 6, 60-69:

Felhívás!
 

Temetőink rendezésére
hívjuk falunk lakosságát.

2018. október 27-én
szombaton 8.30-kor 

hozzálátunk
a katolikus és református temető,
valamint a máriavölgyi kereszt
tisztításához, virágosításához. 

Ehhez a munkához kérjük
a lakosság segítségét! 

Legyünk legalább annyian mint tavaly!
A  munka során és után lehetőség lesz 
beszélgetésre pár finom falat mellett.

Gulyás Lászlóné
főszervező

MEGHÍVÓ
EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT '56 HŐSEIRE!

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2018. október 23-án 10 órára
az alcsútdobozi Sportcsarnokba 

az 1956. évi forradalom és szabadságharc 
62. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre

A program során a József Nádor Általános Iskola
6. osztályos tanulóinak műsora és ünnepi köszöntő 

hangzik el, melyet koszorúzás követ.

Megtisztelő érdeklődésükre számítunk!
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MEGHÍVÓ

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA
AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

2018. OKTÓBER 13-ÁN 15 ÓRAKOR
ÜNNEPI  MEGEMLÉKEZÉST TART

A SPORTCSARNOKBAN,
MELYRE TISZTELETTEL HÍVJA ÉS VÁRJA

AZ ALCSÚTDOBOZI NYUGDÍJASOKAT!

PROGRAM:
ÜNNEPI MŰSOR, KÖSZÖNTŐ, MEGVENDÉGELÉS, 

KERTI TERMELVÉNYEK KIÁLLÍTÁSA

AZ IDŐSEBBEK KÖZLEKEDÉSÉNEK
MEGKÖNNYÍTÉSÉRE A TELEPÜLÉSI

KISBUSZ DOBOZON ÉS ALCSÚTON IS
TÖBBSZÖR KÖRBE FOG JÁRNI

A program alatt vendégeink lekvár kóstolásban
és pontozásban vehetnek részt,

ami alapján sor kerül az 
„Alcsútdoboz legfinomabb lekvárja” elismerés

átadására is.

Támogató: A program az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00011 
pályázat keretében 
Magyarország kormánya és az 
Európai Unió Európai Szociális
Alap támogatásával jött létre

Önkormányzati hírek

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
képviselőtestületének 2018.09.26-i ülé-
sén az alábbi fontosabb döntések szü-
lettek.

A képviselőtestület úgy határo-
zott, hogy ismét csatlakozik a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2019. évi fordulójához. A 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer egy 
többszintű támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szol-
gál: a települési önkormányzat által nyúj-
tott támogatás, a megyei önkormányzat 
által nyújtott támogatás és az oktatási in-
tézmény támogatása.

Elfogadta a testület a Háromhárs 
Óvoda pedagógiai munkájáról szóló éves 
beszámolóját, a 2018/2019. évi munkater-
vét és házirendjét. A házirendben az óvo-
da nyitvatartási rendje változott, amely 
idén szeptembertől hétfőtől-péntekig: 
06.30-17.30 óráig bővült ki. Az ügyeleti 
időszak minden reggel 6.30-8.00 óra kö-
zött, délutánonként pedig 16.00-17.30 óra 
között tart, összevont csoportban. A kép-
viselők azt kérték az óvodavezetőtől, 
hogy továbbra is a gyermeknevelési elő-
írások betartása mellett, a szülőkkel 
együttműködve, szeretetteljes légkörben, 
korosztályuknak megfelelő módszerek-
kel folytassák az óvodások nevelését és az 
iskolára való felkészítését.

Döntöttek a képviselők arról, hogy 
az önkormányzat a Háromhárs Óvoda ud-
varán lévő játszótér fejlesztésére támoga-
tási kérelmet nyújt be, a Völgyvidéki Kö-
zösség VP6-19.2.1.-96-4-17 helyi pályá-
zati felhívása alapján. A testület szándéka, 
hogy az Óvodában a régi játékok helyére 
és az üres udvarrészre új eszközöket te-
lepítsen. A támogatást a szabványoknak 
megfelelően kialakított új játékok (ka-
landvárak,  ütéscsillapító gumiburkolattal 
ellátott hinták, árnyékolós homokozó) el-
helyezésére kérjük. 

Határozat született arról, hogy tá-
mogatja a képviselőtestület Dr. Temes-
szentandrási György azon kérését, hogy a 
háziorvosi alapellátás biztosítására kötött 
feladatellátási szerződés kerüljön módo-
sításra. A módosítás a Tabajd település vo-
natkozásában hétfő 16.00 órától 19.30 
óráig érvényben lévő rendelési idő meg-
szüntetését jelenti. Mindezt egyrészről az 
indokolja, hogy a jogszabályok szerint az 
elvárt rendelkezésre állási idő hétközna-
pokon 16.00 óráig tart,  másrészt az előírt 
összerendelési idő még a fenti változta-

tással is a kötelező óraszám felett marad. 
A rendelési idő egyéb időpontjai nem vál-
toznak.

Egyéb fontos intézkedések

A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert 440 
ezer forint támogatás révén ismét meg 
tudtuk hívni a kárpártaljai Rát településről 
magyar barátainkat, akik 27 fővel érkez-
nek október 5-6-7-én, az alcsútdobozi 
szüreti program apropóján. A támogatási 
összegből az utazásukat lehet fedezi, az 
elszállásolásukat pedig – köszönhetően a 
helyi vendéglátó családok és a Nádorház 
panzió felajánlásának – ismét térítésmen-

tesen tudjuk megoldani. Az ittlétükkel já-
ró egyéb költségeket helyi vállalkozói és 
egyesületi támogatással finanszírozzuk.

A TOP-os pályázatok megvaló-
sulása és a tervezett indikátorok teljesü-
lése érdekében a Magyar Államkincstár-
nál egyeztető megbeszélésen vetten részt. 
Az orvosi rendelő felújítása projekt ese-
tében a záró elszámolás folyik, míg az is-
kola energetikai fejlesztés projekt kivite-
lezésével csúszásban vagyunk, így a záró 
mérföldkő kitolását októberről 2018. de-
cember 31-re kértük.

Tóth Erika
polgármester
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2018 | 09 | 15.

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

LEZÁRULT AZ „EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA” CÍMŰ PROJEKT

Lezárult „Egészségügyi Központ felújítása” című projekt. Az 53,39 millió Ft európai uniós támogatás 
segítségével megtörtént a felcsúti fogorvosi rendelő kialakítása, az alcsútdobozi orvosi rendelő épületének 
felújítása, valamint a szolgáltatáshoz szükséges eszközök, bútorok beszerzése. A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósult meg, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi 
költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában került finanszírozásra.

A TOP-4.1.1 kódszámú, az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat lehetőséget kapott a helyi alap egészségügyi szolgáltatás épületének és 
eszközparkjának korszerűsítésére. A projekt keretében Felcsúton fogorvosi rendelő került kialakításra, Alcsútdobozon 
pedig az Egészsgügyi Központ került felújításra.
Felcsúton a funkcionális hiányosságok miatt új rendelő került kialakításra, hogy a település lakosai helyben is 
hozzáférjenek a magas színvonalú fogorvosi alapellátáshoz. Itt beszerelésre került egy röntgengép is, melynek külön 
helyiséget alakítottak ki. Vizes blokkot, elektromos szerelést, helyreállítási munkákat tartalmazott a projekt.
Alcsútdobozon a felújítás során megtörténtek a burkolatok, nyílászárók cseréje, épületgépészeti átalakítások (víz, fűtés), 
új szaniterek felszerelése, új, épületen belüli elektromos hálózat kiépítése, külső homlokzati hőszigetelés készítése, 
bejárat felújítása, akadálymentesítése. A szigetelés, nyílászárók cseréje, a modern épületgépészeti megoldások 
hozzájárulnak az épület fenntartási költségeinek csökkentéséhez.
A projekt keretén belül orvosi eszközök és bútorok is beszerzése kerültek mind a felcsúti, mind az alcsútdobozi rendelő 
vonatkozásában.

A projekt megvalósítója: Alcsútdoboz Település Önkormányzat
A projekt megvalósítási ideje: 2017.06.01 – 2018.08.31.
A projektzárás dátuma: 2018.08.31

További információ kérhető:
Alcsútdoboz Település Önkormányzat
06 22 594 070

Alcsútdoboz Település Önkormányzata a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló felté-
telek szerint ismét meghirdeti a felsőoktatásban résztvevő nap-
pali tagozatos hallgatók ösztöndíj pályázatát.

Az ösztöndíjpályázatra azok az Alcsútdoboz területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben nap-
pali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan kép-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
zésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányai-
kat. Az új pályázóknak a pályázat beadásához az EPER-Bursa 
rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx A pályázók-
nak a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk. A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott, alábbi csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes:

ź  A jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok 
ź A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony 

igazolás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 7.
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Lakossági Elektronikai hulladék gyűjtés! 

A VHG Nonprofit Kft. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy elektronikai hulladék gyűjtést szervez az alábbiak szerint:

Elektronikai hulladék gyűjtés:

Időpont: 2018. október 20. (07.00 - 10.00 óra között)

Helyszín:  Alcsútdoboz,  Szabadság u.107. (régi Községháza udvara) kizárólag az elszállítás napján  7.00 órától

Az alábbi elektromos készülékeket vesszük át :
ź hűtőszekrény (egészben!), mosógép
ź háztartási elektromos cikkek (kávédaráló, lemezjátszó, hajszárító, mikrohullámú sütő, porszívó, stb.)
ź számítógépek, monitorok
ź csatlakozók, kábelek, távirányítók
ź televízió (egészben!)

A helyszínen kérjük bemutatni a lakcímkártyáját!

Egyéb hulladékot a fent meghirdetett időpontban nem áll módunkban átvenni (pl. patronok, tonerek, elemek, akkumulátorok, 
kommunális hulladék)!

Együttműködésüket köszönjük!

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében 
nagy tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük:

Herder Imréné
szül. Ódor Borbálát

(1928.10.30.)
90. születésnapja alkalmából

Marsi Lászlóné
szül. Fodor Máriát

(1931.10.02.)
87. születésnapja alkalmából

Dr. Szentpétery Ernő Istvánné 
szül. Korompai Ildikót 

(1931.10.13.)
87. születésnapja alkalmából

Nagy Jánosné
szül. Mészáros Erzsébetet  

(1934.10.29.)
84. születésnapja alkalmából

Nagyon jó egészséget és derűs 
napokat kívánunk!

KERTBARÁTOK
FIGYELEM!

A helyi konyhakertek 
növényeiből és a belőlük

készült termékekből
idén is megrendezzük a 

kerti termelvények
kiállítását.

Kérjük az alcsútdobozi 
kertbarátokat, hogy legyenek 

partnereink és az idősek
világnapi rendezvényhez kötve,

2018. október 13-án
9.00 órakor 

hozzák el a sportcsarnokba a 
kiállításra szánt zöldséget, 

gyümölcsöt, savanyút, befőttet, 
lekvárt, virágot, magvakat stb.

Együttműködésüket előre is 
köszönjük!

KEDVES
HÁZIASSZONYOK!

Ismételten keressük 
Alcsútdoboz legfinomabb 

lekvárját!

 A korábbi évek sikerére való 
tekintettel a versenybe benevező 

finomságok kóstolására, 
pontozására és díjazására is

2018. október 13-án
15 órakor a sportcsarnokban,

 az Idősek Világnapja 
rendezvényen 

kerül sor.
Kérjük az érdeklődőket, hogy 

lekvárjaikkal
Bőcs Istvánnénál és Fekete 

Ritánál jelentkezzenek!
Az első három helyezett 

ajándékutalvány 
díjazásban részesül.
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei 

Szeretettel ajánlom figyelmükbe az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola éves 
munkatervének rövidített változatát.
Rendezvényeinkre szeretettel várjuk Önöket! 
Friss híreket olvashatnak rólunk az iskola honlapján: www.alcsutdoboziiskola.hu

2018/2019 tanév éves program
I. félév
szept. 3.  Tanévnyitó ünnepség – Pályázat
  a Boldog Iskola címre 
szept. 28. 1.tanítás nélküli munkanap 
  Üzemlátogatás a Bicskei Vincotech-be,
  a Bicskei Tűzoltóparancsnokságra,
  a Bicskei Mentőszolgálathoz,
  a Budapesti Echo Televízióba
  és a Letenyei Lajos Gimnázium
  Szakközépiskola és Szakiskola
  tanműhelyébe.  
okt. 3. 14:00 Rajzverseny – diákönkormányzat
  szervezésében
okt. 5.  Aradi vértanúk emléknapja
okt. 8.-9.-10.-11. Diákolimpia labdarúgás – Rákóczi
  kupa Bicskén
okt. 13. (szo.) 2. tanítás nélküli munkanap: nincs tanítás,
  Ledolgozva: okt. 23-án a nemzeti ünnepen
okt. 23. (Kedd) 1956. október 23. Nemzeti ünnep – ünnepi
  műsor 10:00
  Minden szülőt szeretettel várunk a
  sportcsarnokba
okt. 22. hétfő  Pihenő nap 
okt. 24.   Helyesírási verseny 
okt. 25.   Márton napi szavalóversen – helyi verseny
okt. 27. – nov. 4. Őszi szünet
nov. 8. csütörtök Márton napi területi szavalóverseny 
nov. 9.  2018-as pályaválasztási kiállítás Székesfehérváron –
  8. osztály utazik
nov. 10. szombat  3. tanítás nélküli munkanap – nevelési
  értekezlet – nincs tanítás
nov. 12.   Boldogságóra
nov. 13. – 14. Alcsútdobozi Nádor-kupa – helyi szervezésű
  labdarúgó torna  
nov. 20-21. Adventi készülődés a szülőkkel a
  kerámia műhelyben 
nov. 26-29.  Nyílt hét az iskolában
nov. 27.  Angol felolvasó verseny 14:00
dec. 1.  Projektnap: Sport-Mozgás-Egészséges
  életmód és Mikuláskupa - Boldogságóra
dec. 6.  Jön a Mikulás 
dec. 7.   Jelentkezés AJTP – pályázat alapján 
dec. 13.  Adventi szavalóverseny 14:00 – felsősöknek 
dec. 15. (szo) Advent bűvöletében: díszítés,
  ajándékkészítés a vásárra - Boldogságóra
dec. 20.  Karácsonyi ünnepi ebéd 

dec. 22. – jan. 6. Téli szünet (dec. 27. – jan. 6.)  
jan. 9.   Magyar írásbeli vizsga-  8. osztály
jan. 14. hétfő  Matematika írásbeli vizsga – 8. osztály
Jan. 19.   Központi írásbeli felvételi
  a középiskolába – 10:00 órától
jan. 25.  Első félév vége
febr. 2.  Félévi bizonyítvány kiadásának utolsó napja
II. félév
jan. 21.   Boldogságóra
jan. 25.  Magyar Kultúra Napja: Gálaműsor 17:00 
februárban Angol levelezős verseny
febr. 9.  Farsang 14:00 – munkanap
  (kiadva január 3-án.)
febr. 12.   Boldogságóra
febr. 16.  Szülői munkaközösség bálja – Valentin
  napi bál. 
febr. 21.   Népdaléneklési verseny – Szivárvány projekt
márc. 11. Gergely nap – iskolába hívogató
  nap - Gólyanap
márc. 14. 1848-49-es forradalom emléknapja 16:00 –
  Munkanap  (kiadva január 5-én) 
márc. 20.  Történelem vizsga – 8. osztály
márc. 29. Projektnap: DADA program - Boldogságóra
ápr. 1.  Papír- és vasgyűjtés 13:00 – 16:00
ápr. 11.   Angol írásbeli vizsga – 6.-8. évfolyam
ápr. 15.   Boldogságóra
ápr. 16.  Tavaszköszöntő diákfesztivál 17:00 
ápr. 17.  Igazgatói nap: nincs tanítás
ápr. 18. – 23. Tavaszi szünet
ápr. vége,
máj. eleje  Diákolimpia többpróba
máj 2.   Helyesírási verseny felső tagozatosoknak 
máj. 15.  Országos kompetencia mérés –
  angol 6.-8. évfolyam
máj. 29.   Országos kompetencia mérés –
  magyar és matematika 6.-8. évfolyam
máj. 31.  6. tanítás nélküli munkanap – Gyereknap – 
  Boldogságóra 
jún. első hetében  Határtalanul kirándulás Erdélybe
  a 7. osztály részvételével 
jún. 4.  Nemzeti összetartozás napja:
  megemlékezés 8:00
jún. 14. (péntek) Tanévzáró és Ballagás 16:00
Tanév vége
jún. 17. – 21. EFOP napközis nyári tábor 
júl. 14. – 20. Zánka jutalomtábor – Szivárvány projekt
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Alcsútdobozi hírek

Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy rövid 
helyzetelemzést közöljek Ön felé az Al-
csútdobozi József Nádor Általános Iskola 
2018/19-es tanévkezdése alkalmából. 

Örömmel tájékoztatjuk az Alcsút-
dobozi Hírek olvasóit arról, hogy iskolánk 
pályázott a BOLDOG ISKOLA címre, 
melyet elnyertünk és 2018. október 1-én 
Budapesten az Erkel Színházban vehetjük 
át az erről szóló oklevelet.

Iskolánk 108 tanulóval kezdte meg 
a tanévet, melyből bejáró tanuló a kör-
nyező településekről 25 fő.

Minden évfolyamon egy-egy osz-
tályunk működik, délután pedig 2 napkö-
zis és 1 tanulószobai csoportot működ-
tetünk. Az első és második osztályosok 
délután 19 fővel tanulnak, a 3-4. osztályo-
sok 16 fővel, míg a tanulószoba csoport-
létszáma 19 fő.

Az iskolánkban 87 tanuló ebédel 
és 66-an étkeznek háromszor, amely meg-
szervezése komoly feladat, hiszen isko-
lánkban csak kiszolgáló konyha működik, 
ahova 24 gyermeket tudunk egyszerre le-
ültetni. Így naponta 4 csoportban étkez-
tetünk.

Iskolánk szakos ellátottsága 
100%-os, 8 pedagógus dolgozik teljes 
óraszámban, 3 pedagógus részmunka-
idős, és óraadóként 5 pedagógust alkal-
mazunk. Van iskolánkban fejlesztő 
gyógypedagógus, aki a kiemelt figyelmet 
igénylő tanulóknak a pedagógiai szakvé-
lemény alapján fejlesztő foglalkozásokat 
tart, 8 SNI-s és 18 BTM-es tanuló vonat-
okozásában.

A bicskei szakszolgálat munkatár-
sai végzik a gyógytestnevelés órákat és a 
logopédiai ellátást.

Délutáni foglalkoztatók gazdag 

választéka várja a fejlődni kívánó gyere-
keket. Szervezünk bábszakkört, énekkart, 
kézműves szakkört, alsós és felsős labda-
játékokat, hetente egy alkalommal visz-
szük a gyerekeket a bicskei uszodába. An-
gol szakkörre járhatnak a gyerekek már 3. 
osztálytól, a felsősöknek kompetencia 
felkészítést, és felvételi előkészítő foglal-
kozásokat tartunk.

Ettől a tanévtől kezdődően hivata-
losan is az E-kréta elektronikai felületen 
lehet követni a tanulók egyéni haladását, 
értékelését és minden egyéb közérdekű 
információt.

Továbbra is helyben végez művé-
szeti oktatást a Bicskei Prelúdium Alap-
fokú Művészetoktatási intézmény. Ettől 
az évtől kezdve bővült a zenei tagozat, a 
furulya mellett a fuvola oktatása is bein-
dult, és természetesen két csoportban ok-
tatják a néptáncolni kedvelő diákokat is.

Négy pályázatban vagyunk érin-
tettek a 2018/19-es tanévben. EFOP 
3.3.2.-16-00081 Szivárvány projekt – 
ezen belül valósul meg a 2018/19-es tan-
évben a Márton napi szavalóverseny al-
csútdobozi válogató versenye, a Fütyül a 
rigó népdaléneklési verseny és a nyári 
egyhetes Zánkai tábor, melyet 2019. 
július 14-20 –ig szervezünk. 

EFOP 3.3.5-17 – Kísérleti mód-
szertani élményprogram idén ismét a nyá-
ri napközis táborra vonatkozik, melyet 
2019. június 17-21-ig tartunk. Sajnos itt 
továbbra is csak az 1.2.4.6. évfolyamosok 
jelentkezhetnek.

Határtalanul program – A tavalyi 
évben 1821 db pályázatot adtak be az is-
kolák, melyek eredményeképpen 65.000 
diák utazhatott tavaly határon túlra. A jö-
vő évi költségvetésben 5,5 milliárd forint 

áll rendelkezésre és bízom benne, hogy az 
etyeki iskolával közösen írt pályázat idén 
is nyertes lesz, mert akkor a 7. osztályosok 
indulhatnak útra, idén Erdélybe.

E F O P-3.2.4-16-2016-00001 
„Digitális kompetencia fejlesztése- a 
nevelőtestületünk valamennyi tagja már 
megkapta az ehhez a pályázathoz kapcso-
lódó laptopokat, várjuk a tanulói tablete-
ket, projektorokat és valamennyien szak-
mailag fejlődni is szeretnénk, így minden 
pedagógus részt vesz majd egy ingyenes 
továbbképzésen. A nemzeti köznevelési 
infrastruktúra program keretében 26 mil-
liárd forintból szeretnék kialakítani az is-
kolák szélessávú internetkapcsolatát, bel-
ső wifi hálózatát, ezen jelenleg is dolgozik 
a fenntartó, a mi iskolánkban is kiépítésre 
kerül.

Szépen alakulnak a felújítási mun-
kálatok. A belső munkálatokkal már vé-
geztek, kicserélték az összes fűtéscsövet, 
radiátort, egy kazánházból 4-et alakítot-
tak ki. Az új épületrész külső szigetelése 
befejeződött, jelenleg a színezést végzik. 
Az oktató-nevelő munka szeptember 3-án 
az új épületrészben kezdődött, kissé szű-
kösen vagyunk, de „Sok jó ember, kis he-
lyen is elfér!” Az iskola belső udvara még 
építési terület, oda nem mehetünk, a gye-
rekek szünetben és felügyelet alatt az is-
kolai füves sportudvarra mehetnek. Úgy 
tűnik az eredeti ütemezést tartani tudják 
és a munkálatokat be tudják fejezni ok-
tóber 31-ig.

Aki többet szeretne tudni isko-
lánkról és az iskolában folyó nevelő-ok-
tató munkáról, annak ajánlom figyelmébe 
iskolánk honlapját:

www.alcsutdoboziiskola.hu 
        

Keindl Zoltánné
intézményvezető 

Rövid helyzetelemzés tanév elején

Apró ajándékokkal köszöntöttük a tanévnyitón iskolánk új tanulóit, az első osztályosokat
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október 06-07.  Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.

+36 70 21 73 745
október 13-14.  Dr. Halász György

Csákvár, Kálvária u. 55.
+36 20 44 56 256

október 20-21.  Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.

+36 20 94 11 900
október 22-23.  Dr. Locker Lóránd

Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20 66 15 215

október 27-28.  Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+36 20 44 56 256

SZÜRETI FELVONULÁS
ÉS MULATSÁG

Kedves Alcsútdobozi Lakosok!
A régi szép hagyomány szerint idén is

megtartjuk a 
NÉPTÁNCOS SZÜRETI FELVONULÁST,

mely 
2018. OKTÓBER 6-ÁN SZOMBATON
14 ÓRAKOR A FALUKÖZPONTBAN  

kezdődik, majd a falu több pontján folytatódik.

A felvonulás után
20.00 ÓRAKOR BÁLI MULATSÁGOT

tartunk a SPORTCSARNOKBAN.

Báli program: 
Néptáncosaink nyitótánca

Lieczenbold Maximiliem és Szabó Rubinka 
néptáncoktatók fellépésével

Tombola

Zene: Koncz József és Dóri Béla
(retro és mulatós számok)

Büfé: Hegedűs Vendéglő

Belépőjegy: 800 Ft/fő
Asztalfoglalás: a Hegedűs Vendéglőben és

Fekete Ritánál a Sportcsarnokban

A fenti programokra
szeretettel hívjuk és várjuk Önöket!
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