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       Tisztelt Lakosaink!
 

Lelkiekben gazdag adventi ünnepvárást
és békés, szeretetteljes karácsonyt 

kívánunk Önöknek!

    Alcsútdoboz Képviselő-testülete nevében
Tóth Erika polgármester

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatá-
sával ez év nyarán felújított I. Világháborús hadisírokban nyugvó kato-
nákról információkkal, verssel, énekkel emlékeztünk meg, majd az em-
lékművek katonai tiszteletadás mellett történő  felavatására került sor.

A felújított I.Világháborús
hadisírok felavatása
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A József Nádor Általános Iskola
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„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák 
derűs és élménygazdag feladatai, játékai, 
valamint gyakorlatai fokról fokra kibon-
takoztassák a derűt és életszeretetet. 
Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, 
bátran járják végig a felnőttséghez vezető 
utat, majd boldogságra képes emberré 
válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke,
a Boldogságóra program fővédnöke

Mint ahogyan arról már beszámoltunk 
Boldog Iskola lett szeptembertől az isko-
lánk. Mit is foglal magába a Boldog Iskola 
program? Mi az a boldogság óra? Miben 
szeretne és hogyan tud segíteni a Boldog-
ságprogram?

A Boldogságórákat Magyarorszá-
gon 2014 szeptemberében indította el a 
Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezé-
sében Bagdi Bella, az alapítvány elnöke. 
A Boldogságprogram a pozitív pszicholó-
gia tudományág kutatásaira épül.

A program kitalálójának célja nem 
az, hogy problémamentes életmodellt ál-
lítsanak a gyerekek elé, hanem hogy ve-
zérfonalat adjanak ahhoz, hogy

ź könnyebben nézzenek szembe a ki-
hívásokkal,

ź képesek legyenek megbirkózni a 
problémákkal,

ź valamint a testi-lelki egészségmeg-
tartás tényezőinek tanulmányozá-
sára adjon lehetőséget.

A program lényege
ź a személyiségfejlesztés,
ź a pozitív életszemléletre való képes-

ség tanítása.
Egyre több országban sikerrel alkalmaz-
zák a Boldogságórákat, amelyeken a diá-
kok csoportosan és egyénileg ismerik 
meg a boldogság fő összetevőit. Minde-
közben olyan gyakorlatok elvégzésére 
inspirálják őket, amelyek – a boldogság-
kutatók tapasztalatai alapján – hozzájá-
rulnak a gyerekek boldogságszintjének 
növekedéséhez. Magyarországon a Jobb 
Veled a Világ Alapítvány szervezésében a 
Boldogság Intézet szakmai csapata egy 
teljes programot dolgozott ki a diákok 
boldogságra való tanítására. Számos vizs-
gálat bizonyítja, hogy a Boldogságórák 
csökkentik a tanulók szorongását, miköz-
ben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak ki-
egyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, 
de az iskolában is jobban teljesítenek. A 
Boldogságórák tapasztalataiból születet-

tek meg a Boldogságóra kézikönyvek és 
munkafüzetek.
A teljes Boldogságóra program 10 egy-
másra épülő témából áll, amelyek fokról 
fokra ismertetik meg a boldogság kü-
lönböző összetevőit, feltételeit. Az egyes 
témakörök sorrendben:
    1. Boldogságfokozó hála
    2. Optimizmus gyakorlása
    3. Kapcsolatok ápolása
    4. Boldogító jócselekedetek
    5. Célok kitűzése és elérése
    6. Megküzdési stratégiák
    7. Apró örömök élvezete

Boldogságórák 

    8. Megbocsátás
    9. Testmozgás
    10. Fenntartható boldogság
Ebben a hónapban a boldogító jócsele-
kedetek témánál járunk, kézzel készített 
könyvjelzőket készítettek tanítványaink, 
melyeket a Libri Könyváruházba fogunk 
eljuttatni. A könyváruház jóvoltából 
könyveket kapnak a rászoruló gyerekek 
karácsonyra és a mi könyvjelzőink lesz-
nek hozzácsomagolva ajándékként. Egy 
apró jócselekedet a részünkről. 

Keindl Zoltánné 

Szikramanók – Karácsonyi kaland a cir-
kuszban című előadáson vehetett részt is-
kolánk Nevesincs Bábcsoportja a Főváro-
si Nagycirkuszban. Egy varázslatos törté-
netet láthattunk, melyben mindegyik pro-

2018. november 21-én délelőtt ülésezett a 
Fejér Megyei Diákparlament. Az ülés 
helyszíne a Székesfehérvári Városháza 
impozáns díszterme volt. A 62 meghívott 
küldöttből 58-an voltak jelen. Köztük volt 
Németh Lili Hanna is, iskolánk Diákön-
kormányzatának elnöke, hatodik évfolya-
mos tanuló. 

Az ülést az Oktatási Hivatal Szé-
kesfehérvári Pedagógiai Oktatási Köz-
pontja szervezte, melyen részt vett többek 
között Galambos Zsuzsanna, az Oktatási 
Központ főosztályvezetője, Török Sza-
bolcs Tankerületi Igazgató és Molnár Ta-
más ifjúsági tanácsnok is. A tanácsnok el-
mondta, hogy egyre jobban működnek a 
diáktanácsok és diákparlamentek, me-
lyeknek az a céljuk, hogy a diákok el-
mondhassák problémáikat, ötleteiket a 
döntéshozóknak, iskolájuknak és diáktár-
saiknak. Témáik általában az iskolával és 
a szórakozással kapcsolatosak.

Cirkuszban járt a
Nevesincs bábcsoport

Fejér Megyei
Diákparlament ülése

dukció a karácsony igazi értékeiről, a sze-
retetről, egyensúlyról, bizalomról, odafi-
gyelésről, törődésről szólt. Köszönjük a 
lehetőséget Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő úrnak, valamint köszönet a szü-
lőknek a kényelmes utazásért és a finom 
pattogatott kukoricákért!

Szanyiné Halgancz Teréz

A szerdai ülésnek két napirendi pontja 
volt. Elsőként meghallgattuk az Országos 
Diáktanács tagjának beszámolóját a Di-
áktanács munkájáról, majd a tisztújítás 
következett. A küldöttek szavazatai alap-
ján az ODT új tagja Tátrai Réka, a Vasvári 
Pál Gimnázium diákja lett, a póttag pedig 
Török Norbert, aki a móri Táncsics Gim-
názium tanulója. 

A szervezők az ülés szünetében sü-
teménnyel, frissítőkkel várták a küldötte-
ket. Az esemény jó hangulatban zajlott, a 
különböző intézményekből érkezett álta-
lános iskolás és középiskolás diákok tevé-
kenyen, érdeklődve vettek részt a Diák-
parlament munkájában.

Örülök, hogy részt vehettem az 
ülésen, mert úgy látom, a Fejér megyei di-
ákok véleményét valóban komolyan ve-
szik a megye szakmai vezetői.

Makayné Blaskó Lilla
diákönkormányzat munkáját

segítő pedagógus 

hírei, eseményei 
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Iskolánk idén harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Nádor Kupa elnevezésű, 
meghívásos labdarúgó teremtornát. Eb-
ben az évben a meghívott, kislétszámú is-
kolák III. és IV. korcsoportos tanulóit vár-
tuk 2018. november 13. és 14-én. A csa-
patok teli lelátó előtt, hatalmas szurkolás 
közepette játszhattak.

Kedden három iskola 2006-2007-
ben született focistái csaptak össze. Ezen 
a napon a végeredmény a következőképp 
alakult:

1.  Alcsútdobozi József Nádor 
Általános Iskola

2.  Szent László Általános Iskola 
Bicske

3.  Tabajdi Mészöly Gedeon Refor-
mátus Iskola.

A kupa mellett a gólkirálynak járó 
díjat is itthon tartottuk az 5 gólt szerző 
Keindl Gergő jóvoltából, a legjobb játé-
kosnak járó díjat Jére Botond kapta Ta-

A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei 

III. Nádor Kupa bajdról, legjobb kapusnak a Szent László 
iskolába járó Kállay Benjamint választot-
tuk.

Bajnokcsapatunk: Antal Márton, 
Keindl Gergő, Ángyás Ferenc, Budai 
Kristóf, Marton István, Czene Gergely, 
Jére Dávid, Szendefi Levente.

Szerdán négy iskola 2004-2005-
ben született tanulói kezdték meg a mecs-
cseiket. Ebben a korcsoportban idén első 
alkalommal az etyeki iskola is elfogadta a 
meghívásunkat. A nagy lendületű össze-
csapások a következő végeredményt hoz-
ták:

1.  Szent László Általános Iskola 
Bicske

2.  Alcsútdobozi József Nádor 
Általános Iskola

3.  Tabajdi  Mészöly Gedeon 
Református Iskola

4.  Etyeki Általános Iskola
A gólkirályi címet a 8 gólt szerző 

Vindics János kapta, aki a Szent László 
iskola tanulója, a legjobb kapusnak járó 

díjat Főfai Dániel kapta Etyekről, a leg-
jobb játékos díjat pedig a mi Matus Ba-
lázsunk érdemelte ki!

IV. korcsoportos csapatunk: Ma-
tus Balázs, Czene Ferenc, Simon Balázs, 
Jakab Gergő, Antal Márton, Keindl Ger-
gő, Ángyás Ferenc, Budai Kristóf.

Intézményvezető asszonyunk, Ke-
indl Zoltánné és Jére Csaba, az Alcsútdo-
bozi Sportkör elnöke köszöntötték a meg-
jelenteket és adták át az érmeket, külön-
díjakat. Szilágyi Tamás, a Puskás Ferenc 
Labdarúgó Akadémia edzője vezette a 
meccseket. A jó hangulatú, nagy küzdel-
meket hozó nap végén minden résztvevőt 
megvendégeltünk.

Csapataimnak, játékosaimnak gra-
tulálok, segítő kollégáimnak és tanítvá-
nyaimnak nagyon köszönöm a munkáját, 
kedves vendégeinknek a részvételt, lelkes 
szurkolótáborunknak pedig a fergeteges 
hangulatot!

Siposné Bokor Katalin
testnevelő

10 iskola 64 diákjának szereplésével ren-
dezte meg iskolánk idén is a Márton napi 
szavalóversenyt. Fergetegesre sikeredett 
a délután, mely a Nevesincs bábcsopor-
tunk Aranyhalacska című produkciójával 
kezdődött. 4 helyszínen kiváló szakem-
berekből álló zsűri előtt mondhatták el a 
versenyzők az általuk választott verset. 
Jelen volt Baley Endre költő-író, Bobory 
Zoltán költő-író, Facsar-Veszeky Andrea 
óvodapedagógus, bábművész, Tóthné 
Tóth Gabriella óvódapedagógus, a népi 
kismesterségek kiváló szakembere, Vö-
rös Eszter tanító, gyermekrendezvény 
szervező, Gulyás Györgyné művelődés-
szervező, az iskola képviseletében Szil-
veszter Marika, Kántor Erika magyar sza-
kos pedagógusok és Béndek László igaz-
gatóhelyettes úr, a nyugdíjas pedagógu-
saink képviseletében Mészáros Jánosné 
Valika, a régi diákok képviseletében Cser-
na Stefánia, és nagy örömünkre kezdetek 
óta résztvevője programunknak Tóth Eri-
ka polgármester asszony, aki idén is nagy 
örömmel jött rendezvényünkre. 

Diákjaink is remekül szerepeltek, 
nagyon büszkék voltunk Boncz Bálintra, 
Ottling Ramónára, Ulrich Nórára, Tieger 

Eszterre, Szendefi Jázminra, Pacsuta Fru-
zsinára, Diamant Zoltánra, Kipe Norbert-
re és Márton Benedekre. Közülük 7-en 
helyezettek is lettek.

Köszönöm a sok finom süteményt 
a szülőknek, amellyel vendégül tudtuk 
látni szereplőket és kísérőiket.

Nagyon sokat dolgoztunk, de 
megérte: nagyon sok dicsérő hangot hal-
lottunk vissza a környező települések is-
koláiból. Köszönet érte iskolánk vala-
mennyi dolgozójának és a szülőknek!

Keindl Zoltánné 

Két évtizednyi
szavalás

Egyre nagyobb érdeklődés övezi iskolánk 
angol nyelvi vetélkedőjét, ahol a szép ki-
fejező angol nyelvi olvasásukról kellett 
számot adni a diákoknak. 23 résztvevővel 
szerveződött ez a verseny Baráth Judit an-
gol tanárnő szervezésében. 

A gyerekek szorgalmasan felké-
szülten érkeztek a versenyre, amelynek 
eredménye a következő lett. 

5. évfolyamon első lett Nagy-
Földházi Bianka, második Erdei Hajnal-
ka, harmadik Budai Barbara. 

A 6. évfolyamon nagyon erős me-
zőny alakul ki, így minden résztvevő he-
lyezést ért el. Első helyezést ért el Keindl 
Gergő, Németh Lili Hanna, második lett 
Fülöp Adrienn és Czene Gergely, harma-
dik pedig Marton István és Biró Olívia 
Zoé. 

A 7. évfolyamosoknál Márton Dó-
ra lett az első, Kemény Ede lett a második 
és Erdei Virág a harmadik. A végzős di-
ákoknál első helyezett lett Pacsuta Ra-
móna, második Balázs Georgina és Ma-
gáriusz Szabina. Harmadik helyet a zsűri 
nem adott ki.

Köszönöm Judit néni munkáját és 
gratulálok, büszke vagyok iskolánk szor-
galmas diákjaira. Csak így tovább! 

Keindl Zoltánné 

Angol nyelvi
felolvasóverseny

Szeretettel számolok be a szobor felújítá-
sáért folyó gyűjtés részeredményéről. Ed-
dig 24 nyugtát állítottam ki, amelyek 
együttes összege 242 500 Ft. Az ered-

Szent Mihály arkangyal
szobra
Beszámoló
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Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket.

A közelgő karácsony előtti néhány hetes időszakot adventnek ne-
vezzük, ami azt jelenti: eljövetel. Konkrétabban azt a négy (keleti 
katolikus testvéreink és a milánói ambrozián liturgia szokása 
szerint hat) hetes időszakot jelöli, amely segít lelkileg a kará-
csony titka felé fordulni.

Az ember ugyanis miközben izgatottan vár egy számára 
fontos és kívánatos eseményre, szeret felkészülni rá, és ami talán 
még fontosabb: szereti saját magát is az eseményhez méltó álla-
potba hozni. A fontos esemény közeledtével a tennivalóink egyre 
sűrűsödnek. Minél fontosabbnak tartjuk az eseményt, annál job-
ban készülünk.

A Kishercegben, amely akár egy felnőtteknek szóló lelki-
gyakorlat is lehetne, a róka így tanítja kis barátját az idő, a vára-
kozás és a szeretet természetéről: „Jobb lett volna, ha ugyanab-
ban az időben jössz. Ha például délután négykor érkezel majd, én 
már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál 
boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggo-

Advent

dalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha 
csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöz-
tessem díszbe a szívemet... Szükség van bizonyos szertartásokra 
is.” 

És valóban: ünnepeink is évről évre visszatérnek a meg-
felelő időpontban, mint ahogy egymás között is szeretünk idő-
pontokat egyeztetni, hogy könnyebben készülhessünk a talál-
kozásokra.

Tudjuk tehát, hogy mikor következik az ünnep, és adott a 
felkészülési idő, a manapság kissé elüzletiesített advent. Jó ne-
künk, ha a karácsonyi ajándékvadászat lázában nem felejtkezünk 
meg arról, amiről az advent valójában szól, még kevésbé arról, 
amire maguk a keresztény ünnepeink figyelmeztetnek, amire 
egész életünk maga a készület: az Istennel való találkozásunkra. 

Az Egyház az adventtel emberi természetünket segíti, 
amikor Jézus születésének közelgő ünnepére irányítja a figyel-
münket.

Liturgiatörténeti szempontból is nagyon érdekes az ad-
venti időszak kialakulása: a gallikán liturgia fejlődése során az 
eszkatologikus várakozás állt az előkészület előterében, tehát Jé-
zus második eljövetelére összpontosított. Itt következett be, 
hogy elhagyták a „Dicsőség” éneklését, és violaszín miseruhát 
viseltek. A XII. században a római liturgiába is átmentek egyes 
elemek ebből az eszkatologikus várakozásból, azonban megőr-
ződött a gallikánok által a bűnbánati jelleg kihangsúlyozása vé-
gett elhagyott „Alleluja”, amely azt mutatja, hogy adventet még-
sem tartjuk igazán bűnbánati időnek. A végidőkig nyúló vára-
kozás mellett örvendezünk Krisztus születésén is. Az adventi 
szentírási miseolvasmányok ma is az említett két szempont sze-
rint rendeződnek.

Advent tehát azzal, hogy Krisztus második eljövetelére is 
utal, nem a vég ünnepe: Jézus Krisztus érkezésének, a szeretet-
nek, mint Isten végleges megoldásának az ünneplése, amely 
egybecseng Jézus Krisztus üzenetével: Isten és emberszerete-
tünk szüntelen fejlesztésével készítjük elő magunkat a Vele való 
üdvöt hozó találkozásra. Mivel földi életünk végének időpontja 
bizonytalan, a készülődés, megkezdett istengyermeki életünk 
pedig már tart, jobb, ha mielőbb fölfedezzük, milyen drága kincs 
az örök boldogság.

Jäger Tamás hitoktató

mény több mint bíztató, hozzávetőlege-
sen a negyed része a felújítási költségnek.

A szobrot és fém talapzatát Raj-
csok Attila szobrászművész és csapata va-
rázsolja újjá, közel 1 millió forintért. Ő 
készítette a Sportcsarnok előtt álló Homo-
ki-Nagy István szobrot is. A talapzat kő 
lépcsőinek felújítását Balogh István bod-
méri kőfaragó vállalta. Ezek elszállítása 
még ebben a hónapban várható. A munka 
teljes befejezését 2019 májusára tervez-
zük.

A családok karácsonyi kiadásaira 
való tekintettel a házhoz menő gyűjtést ja-
nuár közepéig felfüggesztjük. Hálás kö-
szönet minden forintért, amelyet erre a ne-
mes célra adományoz Alcsútdoboz lakos-
sága és a faluban tevékenykedő vállalko-
zások. Az adományozók nevét tervezzük 
feltüntetni a szobor talapzati részén, hogy 
utódaink is büszkén olvashassák.

                                                            
Szili Árpádné
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Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745
december 25-26. Dr. Halász György 
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256
december 29-30. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745
december 31. Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26. 
+36-20-9411900
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében 
nagy tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük:
Borbíró Ferencné szül. Kapus Máriát 

(1925.12.02.) 93. születésnapja 
alkalmából  

Acsai Imréné szül. Szalai Zsuzsannát 
(1925.12.20.) 93. születésnapja 

alkalmából  
Csordás Józsefné

szül. Ponyiczki Margitot 
(1928.12.17.) 90. születésnapja 

alkalmából  
Dobozi Lajosné  szül. Dobozi Máriát 

(1930.12.05.) 88. születésnapja 
alkalmából  

Tóth Imréné szül. Bárányos Lídiát 
(1930.12.17.) 88. születésnapja 

alkalmából  
Ádám Jánost

(1933.12.01) 85. születésnapja 
alkalmából  

Rekettyei Dánielné
szül. Horváth Gizellát

(1934.12.23.) 84. születésnapja 
alkalmából  

Dancs Gyuláné
szül. Horváth Erzsébetet

(1935.12.09.) 83.születésnapja 
alkalmából 

Tamás Józsefné szül: Kollár Juliannát 
(1936. 12. 13.) 82.születésnapja 

alkalmából 
Tóth Árpádné 

szül. Petrovics Erzsébetet  
(1938.12.05.)  80. születésnapja 

alkalmából  
Tima Gyuláné  szül.  Juhász Máriát  

(1938.12.08.) 80. születésnapja 
alkalmából  

Hornyák Rudolfné szül. Végh Máriát  
(1938.12.17.) 80. születésnapja 

alkalmából  
Nagyon jó egészséget

és derűs napokat kívánunk!

Önkormányzati hírek

November 6-án a Bicske Rendőrkapi-
tányság által szervezett közbiztonsági fó-
rumon vettem részt. A kapitány úr és az 
osztályvezetők tájékoztatást adtak a járás 
bűnügyi, rendészeti, közlekedési helyze-
tének alakulásáról, a rendőrség által szer-
vezett baleset megelőzési fórumokról. Ez 
utóbbira azért is fordítanak nagyobb fi-
gyelmet, mert az elmúlt évben rendkívül 
erős forgalomnövekedést tapasztaltak, 
ami a balesetek számának emelkedésével 
is járt. A közlekedésbiztonság társadalmi 
ügy, a rendőrségi eszközökkel elérhető 
eredmények végesek, minden közlekedő-
nek be kell tartani a szabályokat. A kapi-
tány úr jelezte, hogy a rendőrség bevoná-
sát igénylő települési szintű probléma 
esetén ő maga is, és az osztályvezetők is 
személyesen elérhetők a megadott szá-
mokon.

November 9-én Tessely Zoltán 
képviselő úr levélbeni megkeresésem 
nyomán látogatást tett Alcsútdobozra. A 
modern falu program kapcsán felmerült 
helyi elképzelésekről  tartottunk egyezte-

tést. A mi terveinkben szerepel az önkor-
mányzati bérlakások felújítása, az orvosi 
lakás illetve a régi községháza hasznosítá-
sa. A megbeszélést a szóban forgó épü-
letek, illetve a folyamatban levő fejleszté-
sek helyszíni bejárásával zártuk.

Jó halad az iskolai épületegyüttes 
energetikai fejlesztésének kivitelezése. 
Elkészült a fűtés korszerűsítése a radiáto-
rok cseréjével, valamint a régi un. „távfű-
téses”, nagy hőveszteséget produkáló 
rendszer kiváltásával, ami helyett 4 új ka-
zán került beépítésre a négy épületrészbe. 
Hőszigetelő borítást és színezést kapott az 
un. „új” épület burkolata, míg a régi épü-

letekben a padlásfödém kapott hőszigete-
lést. Az új épületben minden nyílászáró 
műanyag, hőszigetelt üveggel ellátottra 
lett cserélve. A műemléki melléképületek 
újonnan gyártott hőszigetelt üvegű fa ab-
lakokat kaptak, a gazdatiszti kúrián pedig 
a belső ablakszárnyak lettek hőszigetelt 
üveggel fából újragyártva. Itt a külső ab-
lakszárnyak megmaradnak, azonban fel-
újításra kerülnek.

Az iskola – eddig a kazánháznak 
helyet adó – műemléki melléképületének 
külső-belső felújítása, közösségi terem 
kialakítása (EFOP-4.1.7.-16-2017-
00251) tárgyában folyó örökségvédelmi 
engedélyeztetéshez, az épület lábazat 
miatt kőszobrász restaurátorral helyszíni 
szemlét tartottunk. A kőrestaurátortól azt 
a szakvéleményt kaptuk, hogy a kövek 
szétmálló állapota olyan mértékű, hogy a 
lábazat nem restaurálható, hanem új sós-
kúti kővel kell helyreállítani.

A vidékfejlesztési támogatás ré-
vén folyamatban lévő külterületi útfel-
újítási programunk kivitelezése a 072/2 és 
081 hrsz-ú utak esetében a befejezéshez 
közeledik. A munkavégzés során a műsza-
ki ellenőrrel több ízben tartottunk szem-
lét. A munkálatok október második felé-
ben érték el az 50%-os készültséget, így a 
vállalkozó részére a vonatkozó teljesítés 
igazolás kiállításra került.

November 16-án az Alcsútdobozért Köz-
alapítvány kiosztotta a Fejér Megyei Ag-
rárkamarától a „Magyarok Kenyere” 
program keretében támogatásként kapott 
880 kg lisztet. Az adománnyal a többgyer-
mekes családokat és a kisnyugdíjasokat 
tudtuk segíteni. 

Tóth Erika
polgármester

Tisztelt Falubeliek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2018. december 3-án 17 órakor 
a József Nádor Iskola aulájában

közmeghallgatást 
 tartunk, melynek napirendje:

Beszámoló a 2018. évben 
elvégzett önkormányzati 

munkáról és a
2019. évi tervekről 

A fenti időpontban
mindannyiukat tisztelettel várjuk! 

Üdvözlettel:
Tóth Erika polgármester

Tima János alpolgármester
Jére Csaba, Komáromi Gáborné,

Szili Árpádné, Varga Ferenc,
Vargáné Ángyás Gabriella

képviselők

Tessely Zoltán képviselő úrral
megtekintettük az iskolai fejlesztést  is
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NYUGDÍJASOK KARÁCSONYA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS 
ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZÖS KARÁCSONYI ÜNNEPLÉSRE
HÍVJA  A FALU NYUGDÍJASAIT

2018. DECEMBER 15-ÉN SZOMBATON
14 ÓRAKOR A SPORTCSARNOKBA

PROGRAM: 
ÜNNEPI MŰSOR

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ 
65 ÉVEN FELÜLI NYUGDÍJASOK 

MEGAJÁNDÉKOZÁSA
KÖTETLEN BESZÉLGETÉS, VENDÉGLÁTÁS

MINDEN ALCSÚTDOBOZI NYUGDÍJAS 
MEGJELENÉSÉT VÁRJUK  

ÉS MEGTISZTELTETÉSNEK VESSZÜK

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET,
HOGY A FALU KISBUSZA

13 ÓRÁTÓL KÖRBEJÁR ÉS FELVESZI
A HÁZUK ELŐTT VÁRAKOZÓKAT.

„Mikulás, Mikulás,
kedves Mikulás,

Gyere már, gyere már,
minden gyerek vár!”

KARÁCSONYI KÉZMŰVES
AJÁNDÉK VÁSÁR

ÉS MIKULÁS VÁRÁS ALCSÚTDOBOZON

Kedves Gyerekek!
A Mikulás bácsi teli puttonyával 

2018. december 8-án szombaton
a délelőtti órákban 

érkezik meg hozzánk. 
A Sportcsarnokban már 9 órától 

az alábbi gazdag programokkal várakozunk rá: 

Az Alcsútdobozi Nevesincs Bábcsoport
előadását nézhetitek meg

A Háromhárs Óvoda és a József Nádor Iskola 
pedagógusaival alkothattok, kézműveskedhettek

Táncházban népzenére táncolhattok
Verseléssel és énekléssel köszönthetitek a Mikulást

Ajándékcsomagot kaptok

A programok alatt a felnőttek karácsonyi
kézműves díszeket, ajándékokat vásárolhatnak

és lesz büfé is sültkolbásszal, teával.

Feltétlenül legyetek ott!

Szabadtéri ünnepvárás

„Zengd Isten nevét, áldd nagy kegyelmét!
A mindenség zúgja dicséretét!
A fiút is áldd, ki üdvöt hozott,

e világértmindent feláldozott.”

2018. december 18-án,
kedden 18.00 órakor

közös adventi éneklésre hívjuk és várjuk Önöket
az alcsútdobozi Faluközpontba,

a Betlehemi jászol köré!
.

Az együttlét alatt 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

ÚJÉVI  KÖSZÖNTÉS

Szeretettel hívjuk településünk polgárait 

2018. december 31-én 23.30 órakor 
a faluközpontba közös 

Óév búcsúztatásra és Újév köszöntésre. 
(pezsgős koccintás, tűzijáték, 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
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Programokban, feladatokban gazdag, 
sokszínű évet tudhatunk magunk mögött.
A szépen felújított Petőfi utcai klubház-
nak igyekeztünk gondos gazdái lenni. Az 
építkezés miatt megviselt udvart megpró-
báltuk szépen rendbe tenni. Ehhez sok se-
gítséget kaptunk a szomszédunkban levő  
TÜZÉP vezetőjétől, amit ismételten kö-
szönünk! Az önkormányzattól és a képvi-
selők felajánlásai révén kapott pénzbeli 
adományokból jutott portánk virágosítá-
sára, és sikerült 30 db – az örökölt búto-
rokhoz illő – kárpitozott széket vásárol-
nunk. Így kicsit a berendezés is megújult, 
és igazán szép és otthonos lett a klub.

Sok-sok színes programunk is 
volt. Kiemelkedik a jelentősége a két ki-
rándulásnak, amelyek fő célja hazánk 
jobb megismerése, történelmi emlékhe-
lyeink meglátogatása. Idén júniusban a 
Puskás Akadémia által biztosított autó-
busszal a szekszárdi Bogártanya néprajzi 
gyűjteményét és előadását látogattuk 

meg, majd bejártuk Mohácson a sátor-
helyi Nemzeti Emlékparkot. Október ele-
jén pedig pályázati forrásból fedezte az al-
csútdobozi önkormányzat az utazásunkat, 
amelynek során Pápán ismerkedtünk a te-
lepülés nevezetességeivel, közülük hosz-
szabban a Kékfestő múzeummal, illetve 
Sárvárig eljutva a Nádasdy várat és kiál-
lításait tekintettük meg. Az őszi évadban 
önköltséges alapon 22 fővel járunk Tata-
bányára színházba, nyugdíjas bérletes 
előadásokra.

Jó kapcsolatot ápolunk térségünk 
többi nyugdíjas klubjával, rendszeresen 
látogatjuk egymás rendezvényeit, ünnepi 
alkalmait.

A mi hétfői, helyi klubnapjaink is 
színesen telnek. Az ünnepekről (húsvét, 
pünkösd, Anna nap) közösen emlékezünk 
és együtt vagyunk. Nem felejtkezünk el 
klubtagjaink jeles alkalmainak megtartá-
sáról. Így például két házaspárunkat (Vin-
cze Lászlóékat és Gulyás Istvánékat) is 

Beszámoló az Anna nyugdíjas klub 2018-as évéről

köszöntöttük 50. házassági évfordulójuk 
alkalmából, de negyedévente rendszere-
sen felköszöntjük névnaposainkat is. Em-
lékezetes alkalmunk volt az Anna napi 
klubház-avató ünnepségünk, amikor több 
meghívott mellett Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselő urat is vendégül láthat-
tuk. Szeretettel fogadtuk a klubban a Rát-
ról érkezett kárpátaljai vendégeket, köl-
csönös bemutatkozással és a tavalyi év-
ben általunk tett kinti látogatásról készült 
videofilm levetítésével töltve az időt. 

Sok minden egyéb is történt még a 
klubélet során, de a legfontosabb, hogy a 
közösségünk jól érzi magát együtt. Mi há-
lásak vagyunk egymásnak is, és támoga-
tóinknak, pártolóinknak is azért a sok se-
gítségért, amelyek révén a tartalmas kö-
zös élményeket átélhettük, napjainkat 
megszépíthettük.

Miklós Dénesné
klubvezető

KÖSZÖNET

Ezúttal fejezzük ki
köszönetünket

Prokk Attila vállalkozónak,
aki két óvodás kislány 

apukájaként
140 db csíkos atlétatrikót

ajándékozott intézményünknek
a tornafoglalkozásokhoz.

Óvodások és az óvoda dolgozói

Kedves Szülők!

Sok szeretettel hívunk és várunk
minden kedves szülőt és gyermeket 

2018. december 13-án 16.00 órától az óvodába 
a hagyományőrző mézeskalács-sütésre.

Várjuk együtt a karácsonyt!

Óvónők
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Herder Imréné született Ódor Borbála ok-
tóber 30-án töltötte be kilencvenedik élet-
évét. Férjével, a közismert autóbuszveze-
tővel sokáig éltek együtt a felcsúti Fő utca 
egyik szép házában. A sors úgy hozta, 
hogy egy ideje már itt lakik Alcsútdobo-
zon az egykor a felcsúti postamesterként 
is tisztelt asszony. Most unokájának csa-
ládja veszi körül, nincs egyedül, szeretet-
tel gondoskodnak róla. Derűs, kiegyen-
súlyozott hangulat vette körül akkor is, 
amikor Magyarország Miniszterelnöké-
nek a 90. születésnapra küldött emlék-
lapjával meglátogattam. Megtisztelő volt 
számomra, hogy a családja körében Or-
bán Viktor nevében is felköszönthettem, 
és egy kicsi közelebbről is megismerhet-
tem. Településünk Önkormányzata és fa-
luközösségünk nevében is jó egészséget, 
és további szép éveket kívánok Birike né-
ninek!

Szeretettel
Tóth Erika

polgármester

90. Születésnap

2018. november 17. és 26. között harminc 
európai fiatal vett részt a székesfehérvári 
Szabad Tér Egyesület által megvalósított 
Erasmus+ programon. A projekt fő témája 
az állatok védelme, valamint szerepük az 
eltérő kultúrákban és az emberek minden-
napjaiban. A résztvevők 6 országból (Por-
tugália, Olaszország, Spanyolország, 
Lettország, Görögország és Magyaror-
szág) érkeztek Gántra, ahol a témához 
kapcsolódó műhelymunkákban bővítet-
ték ismereteiket. A fő helyszín mellett el-
látogattak Székesfehérvárra, valamint 
egy délelőttöt töltöttek Tabajdon és Al-
csútdobozon, ahol a helyi gazdálkodók és 
kézművesek munkásságáról hallhattak. 
Itt lehetőségük nyílt megismerni a méhé-

Alcsútdobozon is jártak
az Erasmus+ programban résztvevő diákok

szet, valamint a kecsketejes szappanké-
szítés fortélyait, és a vállalkozókedvűek 
kipróbálhatták a farm körüli teendőket.

Falunkban megtekintettek egy 
permakultúrás művelésű konyhakertet, a 
gazda szabadon tartott tyúkállományát, 
gyümölcsfákat ültettek.

Megebédeltek a plébánián és be-
tértek kis templomunkba is.

A különböző kultúrák által kép-
viselt értékek megismerésén túl a projekt 
alatt kötött barátságok is hozzájárultak az 
Erasmus+ program által patronált európai 
szintű együttműködés kiépítéséhez.

Gulyás Lászlóné

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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A Háromhárs Óvoda hírei

A köznevelésről szóló törvény szerint az 
óvodai nevelés alapelveit az Óvodai ne-
velés országos alapprogramja határozza 
meg. Az óvodák az alapprogram alapján 
készítik el helyi Pedagógiai program-
jukat. A Pedagógiai program meghatároz-
za az óvodában folytatott szakmai neve-
lőmunka elveit, tartalmát. A mi óvodánk a 
helyi program elkészítése során Nagy Je-
nőné: Óvodai nevelés a művészetek esz-
közeivel alternatív programját vette ala-
pul, figyelembe véve a helyi sajátossáóga-
inkat, óvónőink szakmai többlettudását. 
Két-három évente felülvizsgáltuk, és javí-
tottuk annak megfelelően, amit éppen az 
aktuális törvényi változások, a fenntar-
tónk és a szülők elvárnak tőlünk, illetve, 
mi az, amit meg tudunk valósítani a helyi 
körülményeinknek, felkészültségünknek 
tükrében.

Az Óvodai nevelés alapprogramja 
és az azzal összhangban lévő helyi Peda-
gógiai program biztosíték arra, hogy az 
óvoda szakmai önállósága mellett érvé-
nyesüljenek azok az igények, melyeket a 
társadalom a gyermekek harmonikus fej-
lődése érdekében elvár.

Az alapprogram legfrissebb mó-
dosítására 2018. júliusában került sor, az 
új előírások 2018. szeptember 1-étől hatá-
lyosak. A módosítások alapján nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a jövőben a nevelő 
munkában a nemzeti identitástudat erősí-
tésére, a hazához való kötődésre, valamint 
az egészséges életmód hangsúlyosabb ki-
alakítására.

A módosított előírások szerint az 
egészséges életmódra nevelés, az egész-
séges életvitel igényének kialakítása, a 
gyermek testi fejlődésének elősegítése 
ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. 
Ezért ezen a területen bővült az óvoda fel-
adata a következő bekezdéssel (a dőlt be-
tűs rész a kiegészítés): Feladatunk „az 
egészséges életmód, a testápolás, a tisztál-
kodás, az étkezés, különösen a magas cu-
kortartalmú ételek és italok, a magas só- 
és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztá-
sának csökkentése, a zöldségek és gyü-
mölcsök, illetve a tejtermékek fogyasztá-
sának ösztönzése, a fogmosás, az öltöz-
ködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és 
az egészségmegőrzés szokásainak kiala-
kítása.”

Az érzelmi, az erkölcsi és az érték-
orientált közösségi nevelés területén szin-
tén kibővült a nevelés feladata az alábbi 

tartalommal: „Az óvoda a gyermek nyi-
tottságára épít, és ahhoz segíti a gyerme-
ket, hogy megismerje szűkebb és tágabb 
környezetét, amely a nemzeti identitástu-
dat, a keresztény kulturális értékek, a ha-
zaszeretet, a szülőföldhöz és a családhoz 
való kötődés alapja, hogy rá tudjon cso-
dálkozni a természetben, az emberi kör-
nyezetben megmutatkozó jóra és szépre, 
mindazok megbecsülésére.”

Mit is jelent ez a mindennapok-
ban? Az ünnepeink megszervezésénél, a 
mindennapos kezdeményezések, foglal-
kozások tervezésénél, megvalósításánál 
beépítjük, hangsúlyosan figyelembe 
vesszük az új elveket. A mesék, versek ki-
választásánál a magyar gyermekkölté-
szet, a népi hagyományok, a népmesék, 
mondókák, rigmusok mellett a magyarság 
történelmét feldolgozó mondavilág ele-
mei, meséi, a kortárs és klasszikus irodal-
mi műveknek is helye van a „tananyag-
ban”. Vagy a külső világ tevékeny megis-
merése körében olyan tevékenységeket 
szervezünk, ahol a gyermek megismer-

heti a szülőföld, az itt élő emberek, a hazai 
táj, a hazai hagyományok és néphagyo-
mányok, szokások, a közösséghez való 
tartozás élményét, a nemzeti, családi és a 
tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek 
szeretetét, védelmét.

Mint néphagyományőrző óvoda, 
eddig is segítségül hívtuk a nevelésben a 
művészetek eszközeit, kiemelten foglal-
koztunk a magyar kultúra értékeinek át-
adásával, pontosan azokkal a feladatok-
kal, melyeket most az új szabályok köte-
lezően elvárnak tőlünk. Nem hiába írtunk 
pályázatot és fejlesztettünk például az 
egészséges életmódra nevelés területén is, 
hiszen számunkra is nagyon fontos ez a 
feladat. 

Természetesen módosítottuk ne-
velési dokumentumainkat az új törvényi 
változásoknak megfelelően, beépítettük 
az új feladatokat, és a módosított Peda-
gógiai programunkat feltöltöttük az Ok-
tatási Hivatal biztosította elektronikus fe-
lületünkre, az óvodánkban a bejáratnál ki-
függesztettük, ill. feltöltjük a honlapunkra 
is, hogy mindenki számára elérhető le-
gyen.

Óvári Zsoltné

Módosult óvodánk pedagógiai programja

Már évek óta járunk a tatabányai Jászai 
Mari színház előadásaira. Nagy örömünk-
re a szülők az idén is támogatták a színház 
bérletet a gyerekek számára.

Fontosnak tartjuk, hogy óvodása-
ink átéljék a színházlátogatás élményét, 
amelynek különös légköre nagy hatással 
van a gyerekekre, és ránk felnőttekre is.

A színház egy különös műfaj, 
melynek csodájával érdemes idejekorán 
ismerkedni! Az ovisok lelkes közönség! 
Nagyon élvezik a színes, életkorukhoz 
igazodó, élő színészekkel, vagy nagymé-
retű bábokkal bemutatott, gyakran inter-
aktív mesés történeteket.

A jó előadás elvarázsolja őket. 
Együtt izgulnak a főhősért, az igazságért, 
a látottakat lelkes tapssal jutalmazzák.

Így történt ez most is, amikor Kor-
mos István Vackor karácsonya c. mese-
feldolgozását tekintettük meg. Nagyon jól 
összeállított koreográfiában az állatok ka-
rácsonya elevenedett meg előttünk Vac-
kor, a kis mackó kalandjain keresztül. A 
felnőtt szereplőkkel előadott, eltáncolt 
előadást egy mesélő foglalta keretbe az 
eredeti mű szövege alapján. A szívet me-
lengető dallamokra megelevenedett az 

erdő és a benne élő állatok, melyek emberi 
tulajdonságokkal voltak felvértezve.

A gyerekek a színpadi látvány-
technikák, díszletek, a zene, mozgás, a 
tánc és pantomimjáték segítségével egy 
komplex esztétikai élmény részesei lehet-
tek. Mikor megkérdeztem őket, hogy tet-
szett az előadás, ilyen válaszokat kaptam: 
„Nekem minden nagyon tetszett.” „Ami-
kor a bohóc fényképezett.” „Óvónéni, ne-
kem minden nagyon tetszett, de legjobban 
a mackók és a tündérek.”  „Nekem meg a 
hangyák.” „Nekem is az összes, és any-
nyira nevettünk, ugye?” „Majdnem sír-
tam, mert annyira tetszett.” „Nekem csak-
is az egerek tetszettek.” „Nekem úgy tet-
szett, hogy az egér megfogta a kezemet.” 
„Szerettem a ritmusát a mesének.”

Az egy óra színházi varázslat után 
a gyerekek szeme csillogott az átélt él-
ményektől, és egymás szavába vágva me-
sélték a nekik tetsző jeleneteket. Volt 
olyan is közöttük, akinek először nem volt 
kedve a színházhoz, de utána már ő kér-
dezte, mikor megyünk legközelebb.

Tóthné Tóth Gabriella

Színházban voltunk az ovisokkal



11.

Alcsútdobozi hírek

Tök jó nap az alcsútdobozi óvodában 

Ünnep, szabadidő, kultúra, család, pihenés, gasztronómia.
2018. november 10. (szombat)

Idén másodjára került megrendezésre óvodánkban a „Tök jó 
nap” című rendezvény. A program fő jellemzője a TÖK. Az 
ünnepek teszik „élhetőbbé” a hétköznapokat! Óvodánk ezt na-
gyon jól megvalósította, odafigyelve a kultúra és a gasztronómia 
becsempészésére a gyermekek világába. Ezen jellemzők egy-
mást kiegészítve alkottak egy egészet, és tették a „Tök jó napot” 
igazán egyedivé, óvodássá. A tökfesztivál értékét még növelte a 
különleges helyszín, mely óvodánkban a 3 csoportszoba volt. A 
Pillangó csoportszoba, a kézműves foglalkozások helyszíne volt, 
a Tulipán csoportszobában működött a büfé, a Kismadár cso-
portszoba adott helyet a Táncháznak és a színpadnak. Tök jó 
programok várták a gyerekeket és szüleiket, testvéreiket: TÖK-
FARAGÁS dísztökből, állatkák, díszek készítése különböző ter-
mények felhasználásával, töklámpás készítése ragasztásos tech-
nikával. A pillangó csoportban, azaz a kézműves játszóházban 
igen jól érezték magukat a gyerekek! Alkotási késztetésük kielé-
gítése után éhüket csillapítani a második helyszínre, a büfébe 
igyekeztek. A büfében szendvicsek, sütik, palacsinták mellett 
helyet kaptak a rendezvény névadó TÖKÖS ételek is! A tökpás-

tétom rendkívül ízletes volt, s mint meg-
tudtam készítőjétől, igen egyszerű a re-
cept, melyet esetleg jövőre közösen lehet-
ne elkészíteni a gyerekekkel. Zsákba-
macska árulással teremtettek vásári han-
gulatot az ott dolgozó kedves dajka nénik, 
melyből bevételre is szert tettek a kis óvo-
dások további programjai finanszírozá-
sához. A jól sikerült rendezvényt az óvo-
davezető, a fesztivál köszöntője, és az utá-
na előadott mesedramatizálás tette még 
színvonalasabbá. Jó volt látni a közösség 
alkotó erejét, hogy létezik még olyan hely, 
ahol bevállalják a dolgozók a fárasztó 
plusz munkát is a program sikere érde-
kében. Gondolok ezzel a délutáni pala-
csintasütőkre is! Levezetésképpen TÖK-
LÁMPÁS sétán vehettünk részt, mely a 
temetőn keresztül átvezetett ösvény miatt 
igen izgalmas volt. Az óvodavezető meleg 
szavai köszöntötték a visszaérkező kis 
résztvevőket. EZ EGY TÖK JÓ CSA-
LÁDI PROGRAM! Kívánok erőt, kitar-
tást, leleményességet és jó hangulatot az 
óvoda dolgozóinak a jövő évi esemény 
megszervezéséhez! Izgatottan várom!

Harsányi Anita
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