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A Háromhárs Óvoda hírei

Az idei tél különlegesnek számít mindannyiunk számára a sok 
hóval, a folyamatos havazással. Az ovisok életében pedig a sok 
hó egyenlő a téli örömökkel: a szánkózással, a hógolyózással, a 
hóember építéssel. Az első havas napok egyikén olyan jó tapadós 
hó esett, hogy a gyerekek nem tudták abbahagyni a hólabdák gu-
rítását, míg végül 6 hóember született. Délután büszkén mutatták 
szüleiknek a hóember családot. 

Néhány képpel illusztráljuk is az eredményt, a vidám 
délelőttöt. 

Tóthné Tóth Gabriella

Téli örömök az óvodában

Óvodánkban már hagyomány, hogy az új évet egy zenés nappal 
köszöntjük. Eddig minden évben egy-egy felnőttet kértünk fel, 
hogy mutassa be a hangszerét, beszéljen róla és játsszon rajta.

A tavalyi évben nem egy felnőttet, hanem iskolás gyere-
keket hívtunk meg. Ennek igen nagy sikere volt, hiszen a legtöbb 
vendéget már az óvodából ismerték a gyerekek. Láthatták azt, 
hogy a nemrég volt óvodás milyen szépen és gyorsan meg tud ta-

Újévi zenés nap
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nulni egy hangszeren játszani. Olyan jól 
sikerült az a nap, hogy az idén is az iskolás 
gyerekeket hívtuk meg. Január 10-ére 
hirdettük meg a rendez-vényt, de váratlan 
csőtörés miatt, egy hét-tel később, 17-én 
tartottuk meg. 10 gyer-mek „úszott meg” 
2 órát az iskolából! 

Izgatottan készültek a meghívot-
tak az irodában. Hangolták a hangszerei-
ket, és kérdezgették egymást: Ki kezdjen? 
Ki legyen a következő? stb. Volt, aki csep-
pet sem leplezte izgalmát!

Végül is nagyon logikusan meg-
egyeztek abban, hogy a fúvós hangszerek-
kel kezdenek, az ismertebbtől a kevésbé 
ismertek felé. Először szépen szóló furu-

lyaszót hallottunk Tolnai Nikolett, Fényi 
Dóra, Pacsuta Fruzsina és Farkas Emília 
előadásában. Utánuk a fuvolások mutat-
tak be tudásukból egy kis ízelítőt: Szende-
fi Jázmin, Ulrich Nóra, Szabó Csilla. Az-
tán jött egy harsányabb fúvós: a trombitát 
Márton Benedek szólaltatta meg, akit fi-
vére, Dani követett akusztikus gitáron, 
majd a sort nővérük, Dóra zárta hegedűn. 
Ezzel még mindig nem volt vége a prog-
ramnak. Csilla néni kivetítő segítségével 
külföldi tehetséges gyerekek játékait mu-
tatta meg, és a Magyar Televízióban nagy 
sikerrel futott Virtuóz című vetélkedőből 
egy 6 éves kislány lélegzetelállító hege-
dűjátékát. A program végén finom édes-

Óvodai farsangi mulatság
Alcsútdobozon a Sportcsarnokban
2019. február 23-án 15 órától

A farsangi mulatság programja: 

15.00 A csoportok műsora
15.30 A kisgömböc - mesejáték
16.00 Jelmezes felvonulás 
           jelmezverseny
           táncház
17.00 Tombolasorsolás
          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)
Tombola jegy: 50 Ft
Zsákbamacska: 10 Ft

A teljes bevételt az alcsútdobozi óvodások javára fordítjuk!
SZMK

séggel, szörppel láttuk vendégül a „művé-
szeket” és útravalóul is kaptak egy-egy 
szelet finom csokoládét. Mivel a vendé-
gek legtöbbjének van óvodás kistestvére, 
megengedtük, hogy a megkezdett tanóra 
végéig bent maradjanak az oviban játsza-
ni. Mindannyian vidáman mentek vissza 
az iskolába. Nekik is, és a kicsiknek is él-
mény volt ez a nap.

Reméljük, hogy ezzel a kis bemu-
tatóval több kisgyerek is kedvet kap ah-
hoz, hogy majd iskolásként elkezdjen ze-
nét tanulni egy neki tetsző hangszeren!

Némethné Galler Valéria
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Amikor az Úrhoz emeljük a szívünket,
Isten szeretete egybeforraszt bennünket.

Ez egy olyan kérdés, amelyet sok év után még mindig felteszek 
magamnak. Kapásból lehetne rá azt mondani: „Most soroljam?” 
– mert rengeteg okom lehet rá, de őszintén szólva, gyakran nehéz 
rá válaszolni. Ne hazudjunk magunknak, inkább tegyük fel a kér-
dést: Mi szükségem van Istenre? Hiszen a templomban csak idő-
sek ülnek, vagy betegek. Tehát van időm, ráérek. Miért imádkoz-
zam, miért menjek el istentiszteletre? Számtalanszor éreztem 
már azt én is, hogy semmi szükségem nincs rá. Majd ekkor jutott 
eszembe, pont ezért van leginkább! Mert nem az a legnagyobb 
kérdés, hogy én hiszek-e az Ő létezésében. Nem ez a nagy kérdés. 
Hiszek-e abban esetleg, hogy Ő énbennem hisz? Kedves Olva-
sóm! Nem az az elsőrendű kérdésem feléd, hogy hiszel-e Isten-
ben. Nem szándékom az sem, hogy meggyőzzelek, járj temp-
lomba. Egy dolgot szeretnék: Tudd meg, hogy Isten benned hisz!

Az az Isten, Aki végtelen, teljes, tökéletes, hatalmas… 
benned hisz! Szüksége se lenne ránk, hiszen Önmagától fogva lé-
tezik önállóan, hiszen Isten. Mégis benned hisz! És most gondold 
végig az életedet! Méltó arra, hogy az Úristen benne higgyen? 
Látod? Mégis egyenesen gyönyörködik benned! Napot nap után 
újra felhoz, hogy tovább tudjon hinni benned! Felfogtad egyál-
talán, hogy Őt minden érdekli? A munkahelyed, a családod, a fo-
ci, a kocsik, motorok, a zene, a művészet… minden! Mert Őt, a 
Mindenható Istent egyedül te érdekled Kedves Olvasó! Abban 
gyönyörködik, ahogyan élvezed az életed, ahogyan boldog vagy, 
ahogyan sikereket érsz el, és igen. Ott drukkol neked minden 
egyes helyzetben! Ő az az erő, amit akkor érzel, amikor már azt 
gondolod nincs tovább, és mondja neked: „Nem adod fel, csak 
mész tovább!” 

Ha valamit megtanultam az életben, az az, hogy minden-
kinek jár az utolsó utáni esély is… mégpedig azért, mert én meg-
kaptam.

Persze leélheted az egész életed anélkül, hogy felébred-
nél. Élhetsz egy olyan életet, melyben nem vagy boldog. Jogod 
van hozzá. A legtöbb ember utálja önmagát, csak fél ezt is beval-
lani. Ne attól félj, hogy az életed majd egyszer véget ér, hanem 
félj inkább attól, hogy még el sem kezdődött. De ha rám hall-
gatsz, az istentisztelet nem az idősek számára van, hanem a te 
számodra, aki most olvasod ezt a hívást. Fiatal felnőttként azt 
kell mondanom, nincs vagányabb dolog, nagyobb kiváltság an-
nál, mint keresztyénnek lenni. Tudod, hogy miért? Mert nem 
akárki, hanem egyenesen az Isten hisz tebenned!

Ha végre hajlandó leszel felébredni, tudod hol találsz 
minket!

Lendvai Sándor
református segédlelkész

Miért van szükségem Istenre?
Még gyermekkoromban történt, hogy apám egyik munkatársá-
nak kislánya született. Ahogy cseperedett a lányka, a szülei azon 
tanakodtak, hogy noha templomot belülről talán évek óta nem 
láttak, és nem is nagyon szándékoznak közelebbi kapcsolatba ke-
rülni az egésszel, a gyermeket mégis meg kellene keresztelni. 
Mert úgy illik. Mert az hozzá tartozik. Mert esetleg jól fog jönni a 
keresztlevél. Ki tudja, azóta is hasonló esetek százaiban mi ját-
szódik le, amikor a szülők a keresztséget kérik?

Nos ez az apuka, nevezzük Z-nek, el is ment a feleségével 
a plébániára. A helyi plébános, akit akkor látott először, termé-
szetesen ragaszkodott hozzá, hogy valamit legalább értsenek 
meg hitünkből, mielőtt a gyermekük is az Egyház tagjává válik, 
azaz részt kellett venni egy keresztségi hitoktatáson. Z, amikor 
legközelebb nálunk járt, keresetlen szavakkal így mesélt az él-
ményről: „megkereszteltük Gabikát, de előtte végig kellett hall-
gatni a papot, azt az elmondta az egész Bibliát” (és hozzátette a 
magyarok kedvenc kötőszavát).

Z-nek (és vele együtt vélhetően több millió társának) 
nagyjából ez volt az egyetlen esélye, hogy Jézus Krisztus közelé-
ben felfigyelhessen valamire.

Nem tudom, hogy mennyi ideig tartott a kurzus, de gyaní-
tom, hogy a Szentírás legfőbb mozzanatai, a Tízparancsolat és 
néhány hitigazság fért csak a „tananyagba”, ami Z szerint az 
„egész Bibilia” volt, de arra nagyobb összegben is mernék fo-
gadni, hogy mennyit tudna az ott hallottakból visszaidézni. Ez 
már csak azért is érdekes, mert ezzel a kezdőkészlettel kellett vol-
na Gabikát elindítani a hit útján.

A konkrét történet eddig tart, Z és családja eltávolodott, 
esetük mégis nap mint nap a szemünk előtt játszódik. 

Meg szoktam kérdezni a hittanosoktól, hogy mit jelent 
számukra Jézus Krisztus? A válaszok elképesztően színes skálán 
mozognak, a legtöbb esetben egyenesen vissza lehet következ-
tetni a fenti kis történetre: Jézusról a templomban van szó, meg 
fent van a mennyben (tehát olyan helyeken, ahol én nem). Ese-
tenként a gyerek érteni kezd valamit: Jézus a Megváltó, a bűne-
inkért halt meg (ennek következménye nem jelent semmit szá-
mára, de ezt legalább megtanulta). Előfordul, hogy tudnak a 
szentek közösségéről: Van Jézus, Mária, meg az apostolok, és 
szentek. Egy egész kis társaság, de nehezen tudok velük mit kez-
deni. Végül vannak, akiket megérint: Jézus Krisztus azért jött a 
világba, hogy általa üdvözüljünk. Ezért szeretném minél inkább 
Jézust követni, és a szentírási történeteken keresztül megismerni 
az ő Isten- és emberszeretetét. Örvendek, hogy ehhez a hittanóra 
hozzásegít, de otthon is rendszeresen beszélgetünk erről. 

Ők azok, akik valóban válaszolnak Isten hívására, és bi-

Elmondta az egész Bibliát…

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Kis Jánosné szül. Dobozi Terézt
(1926. 02. 13. ) 93. születésnapja alkalmából  
Bense Ferencné szül. Vigh Gabriella Lujza
(1930. 02. 21.) 89. születésnapja alkalmából  

Orosz Jánosné szül. Gergely Teréziát 
(1931. 02. 20.) 88. születésnapja alkalmából  

Sebők Mihályné szül. Vépi Magdolnát
(1933. 02. 17.) 86. születésnapja alkalmából  

Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

zony a javukra is válik, mert amikor majd az életük nehézségbe 
ütközik, lesz valami lelki-szellemi alap, ami átvigye őket a prob-
lémáikon. Boldogok, akiket elvezetnek otthon egy ilyen életú-
ton, hát még akik maguktól hallják meg és igyekeznek követni 
Isten hangját. 

Tizenéveseink általában mindent megkérdőjeleznek, ez 
az ő szárnypróbálgatásuk. Ettől még teli vannak kérdésekkel, és 
bizonytalanságokkal, és nagy szükségük van arra, hogy legyen 
egy értékes alap, amihez bizonytalanságukban visszanyúlhat-
nak. Először is azt nézik, hogy a Szüleik, akikre – sokszor a lát-
szat ellenére – példaként tekintenek, mihez nyúlnak a bajban, és 
úgy élik-e az életüket, hogy nem tulajdonítanak túl nagy jelen-
tőséget a rosszindulatnak, irigységnek, és szürkeségnek, ami 
körbevesz, mert ők is tudják, hogy megváltott emberek vagyunk, 
és Jézus Krisztus szeretetének szabadságában élhetünk. Tehát 
látják rajtunk, hogy van alapja a reményünknek, és van, ami erő-
sítsen minket, hogy sugározzuk a világba: tudom, mit akarok, tu-
dom, hogy Isten hív valamire az életben, és hiszem, hogy meg is 
találom a helyemet. Ezért keresztelkedtem meg, ezért szeretném 
Jézust követni, és Róla tanúságot tenni mindenki előtt.

Jäger Tamás
hitoktató

Nyílt napok az óvodában

2019. 02.14. 16 óra

Farsangi kézműves délután
2019. 03.08.

Tavaszi Ovigaléria
2019. 04.04.

Oviolimpia
2019. 09.19.

Szüreti mulatság-játszóház
2019. 10.10.

Oviolimpia
2019.12.12.

Mézeskalács sütés a családokkal

Nyílt napjainkra szeretettel várunk minden szülőt, 
leendő szülőket és más érdeklődőket is!

Üdvözlettel: a Háromhárs Óvoda munkatársai

AZ ALCSÚTDOBOZI
HÁROMHÁRS ÓVODA

NYITVATARTÁSA

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG NAPONTA:
6.30 ÓRÁTÓL
17.30 ÓRÁIG

Az Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel a kormány-
zat által biztosított jelentős és egyre bővülő otthonteremtési tá-
mogatásokra is – arról döntött, hogy az alcsútdobozi fiatalok la-
káshoz jutását a rézhegyaljai telkek mielőbbi értékesítése révén 
kívánja segíteni. Mivel ez a terület a Rézhegy Kft. tulajdonában 
van, ezért már el is kezdődtek, illetve javában folynak az egyez-
tetések az értékesítés lehetséges feltételeiről. 

A területen 18 db önálló telek került kialakításra, melyek 
2területe mintegy 1000 m , ami lehetőséget ad a hagyományos 

családi házas építkezés tervezésére. Ezen kívül 4 db., sorházak 
2építésére alkalmas telek van, amelyek egyenként 1500 m  mére-

2tűek. Továbbá egy 6600 m  nagyságú telek is kialakításra került a 
területen, amelyen a szabályozás 4 db társasház felépítését enge-
di meg.

A rézhegyaljai terület a futballpálya és a rézhegyi szőlő-
hegy között helyezkedik el. A szép fekvésű terület közművesí-
tett: a gáz telken belül van, a villany és a víz, csatorna a telkek 
előtti vezetékekről érhető el. A terület az etyeki útról és a Hársfa 
utca felől is megközelíthető, a belső utak aszfaltosak. Közvilá-
gítás egyelőre még nincs, de ennek a kiépítésére is megvannak a 
tervek, ami az értékesítés elindulásával megvalósítható.

További információkkal személyesen állunk az érdeklő-
dők segítségére.

Tóth Erika
polgármester

FIATALOK, CSALÁDOS PÁROK
ÉS HÁZASPÁROK
OTTHONTEREMTÉSE
Telkek értékesítése Alcsútdobozon
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Önkormányzati hírek

Az év első hónapja is a már befejezett, 
vagy az éppen folyamatban lévő, illetve a 
megvalósítás előtt álló pályázati projekt-
jeink adminisztrációs feladatainak ellátá-
sával telt el. Rengeteg papírmunka van 
mind a fejlesztési pályzatokkal, mind a 
programpályázatokkal. A szoros határ-
idők miatt jellemzően feszített tempóban 
végezzük el a különféle számításokat, 
szerezzük be a hatósági igazolásokat, 
tesszük meg a szükséges nyilatkozatokat, 
írjuk meg a beszámolókat, bonyolítjuk a 
beszerzési eljárásokat, állítjuk össze a ki-
fizetési kérelmeket stb., stb. De úgy gon-
dolom mégis megéri a sok fáradság, hi-
szen a projektek látható eredménye itt ma-
rad a falunkban, minket, alcsútdoboziakat 
szolgál.

Január hónapban az alábbi fóru-
mokon vettem részt:

Az orvosi ügyeleti alapellátással 
kapcsolatban Bicske Város Önkormány-
zata 2019. január 16-án egyeztetést hívott 
össze, mivel az ügyeleti szolgáltató szer-
ződése idén augusztusban lejár. Az ügye-
leti szolgáltatásban Alcsútdoboz település 
térítés ellenében a Bicske Várossal meg-
kötött feladat-ellátási szerződés keretében 
részesül, a járás többi településéhez ha-
sonlóan. Az egyeztetés célja, hogy a kö-
vetkező öt évre kiírandó új közbeszerzési 
eljárás úgy legyen előkészítve, hogy a 
majdani szolgáltatás az érintett lakosság 
ellátása szempontjából mind kielégítőbb 

legyen. Várhatóan a térítési díj mértéke 
jelentősen nőni fog, amelyet az önkor-
mányzatnak önerőből kell állni.

Önkormányzatunk tagja a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulásnak, mely 2019. ja-
nuár 22-én tartotta legutóbbi ülését. A tár-
sulás összesen 162 önkormányzatot tö-
mörít. A tagoknak a társulási megállapo-
dásban meghatározott célja, hogy az EU 
Kohéziós Alapjából igényelhető támoga-
tások révén integrált hulladékgazdálko-
dási rendszert hozzanak létre. E hulladék-
gazdálkodási rendszer kialakításához az 
önkormányzatok nem rendelkeznek ele-
gendő saját forrással, ezért a megvalósítás 
pályázati források igénybevételével lehet-
séges. Az EU jelentős támogatásban ré-
szesíti az olyan regionális beruházási pro-
jekteket, amelyek nélkülözhetetlenek az 
uniós normák végrehajtásához. Így pályá-
zott sikeresen a Társulás és nyert el a 
KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító 
számú projekt keretében jelentős összeget 
jármű- és eszközbeszerzésre. Ennek ke-
retében 79 db. hulladékgyűjtő és szállí-
tójármű, valamint nagyszámú hulladék-
gyűjtő edény és konténer, szelektív gyűj-
tőedények kerülnek a Társulás birtokába. 
Ezzel a fejlesztéssel a mi területünkön il-
letékes hulladékgazdálkodási szolgáltató 
is hozzájut új járművekhez és eszközök-
höz, mely a szolgáltatás minőségének ja-
vulása szempontjából is biztató.

A Bicskei Rendőrkapitányság vezetője ja-
nuár 22-én kerekasztal beszélgetésre hív-
ta a járás polgármestereit. Az interaktív 
együttlét során a Kapitány Úr köszönetét 
fejezte ki Etyek és Felcsút települések ön-
kormányzatának azért, mert 1-1 személy-
gépkocsi felajánlással támogatták meg a 
rendőrség munkáját. Óbarok község lap-
topot és mobiltelefont adományozott kör-
zeti megbízottjának, Mány község szol-
gálati lakást biztosított egy ideköltöző 
rendőrnek és családjának. Ezen túl Fel-
csút a Rendőrkapitányság épületében az 
étkező helyiség bútorzatának felújítását is 
támogatta. A megbeszélésen elhangzott, 
hogy a kapitányság területén kiegyensú-
lyozott a bűnügyi helyzet. Már készülnek 
a 2. Bicskei Baleset-megelőzési Fórumra, 
melynek témája az ittas vezetés lesz. A ne-
hézgépjármű forgalom okozta problémák 
mérséklésének érdekében a nagyobb te-
herautók egyes utakról kitiltásra kerültek, 
pl. a 8111 úton kamionok nem közleked-
hetnek. Mindez nálunk azt jelenti, hogy a 
faluközponttól Tabajd felé mentesülünk a 
kamionoktól. A fórumon minden telepü-
lés megerősítést kapott abban a tekintet-
ben, hogy a felmerülő közbiztonsági 
problémák esetén a rendőrkapitányság 
vezetőivel továbbra is működik a már ed-
dig is kialakított „forró-drót” kapcsolat.

Tóth Erika
polgármester

Január 1-től a minimálbér emelkedésének köszönhetően nőtt a 
gyermekgondozási díj (GYED), valamint a diplomás GYED 
összege, utóbbit az érintettek már a gyermek két éves koráig 
igénybe vehetik. A tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók 
számára megjelent a GYOD, amelynek összege bruttó 100 ezer 
forint és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható.

A gyermekgondozási díj (GYED) maximális összege 
2019-ben eléri a bruttó 208.600 forintot, míg a diplomás GYED 
az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 104.300 forintra, a 
mesterképzésben résztvevők esetében 136.500 forintra emelke-
dett.

Januártól havi 40 ezer forintra emelkedik a kétgyerme-
kesek családi adókedvezménye is. A kedvezményt már azok is 
igénybe vehetik, ahol érkezik a második gyerek, a várandóság 
91. napjától. 

A családvédelmi konzultációra alapozva a Kormány egy 
részletes akcióterv kidolgozásán munkálkodik, amelynek ered-
ményeképpen a családtámogatási rendszer további jelentős bő-
vülése várható 2019-ben.

forrás: kormany.hu

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda a kedvezményezettje és a 
megvalósítója a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 számú, az  
„Észak-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 6.” 
projektnek, amelyben a környező tíz település érintett: Bicske, 
Csabdi, Mány, Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Szár, Újbarok, Lo-
vasberény, Csákvár. A projektben konkrétan 4 szennyvízelve-
zetési agglomeráció – Bicske, Csákvár, Lovasberény, Újbarok – 
szennyvíztelep fejlesztése és csatornahálózat bővítése valósul 
meg. A projekt célja, hogy a térségben végbemenő fejlesztések 
miatt megnövekedett kapacitásigények támogatást kapjanak, 
hogy a szennyvíz-elvezetés és kezelés megfeleljen az európai 
normáknak. A jelenlegi helyzet szerint a telepek kapacitás felett 
üzemelnek, és egyes minőségi paramétereik a tisztítás ellenére 
meghaladják a kibocsátási határértékeket, amely miatt környe-
zetszennyezési bírság kiszabása fenyegeti a településeket. A fej-
lesztéssel hatékonyabbá és szakszerűbbé válik a tisztítás, csök-
ken a környezetterhelés és egészségesebb lesz a lakókörnyezet. 

Tóth Erika

Családtámogatások Tavasszal indul az
ÉKDU 6. kiemelt projekt
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AZ ORVOSI ÜGYELET 
HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 

Hívható: naponta 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.
A mentőszolgálat/mentési hívószám:

104

A nagyszámú érdeklődésre tekintettel tá-
jékoztatom Alcsútdoboz Település köz-
ség lakosságát, hogy a Kormány – a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem ré-
szesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtés-
től eltérő fűtőanyagot használó háztar-
tások egyszeri támogatásáról szóló 
1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatával 
– községünk 71 db előzetes igénybejelen-
téssel érintett háztartása számára, termé-
szetbeni támogatás biztosítása céljából 
háztartásonként 12 000 forint összegű 
költségvetési támogatás nyújtásáról dön-
tött.

A támogatás elosztásának módját, 
a felhasználás és az elszámolás részletes 
feltételeit a helyi viszonyok figyelembe 
vételével a települési önkormányzatnak 
kell kialakítania az alábbi szigorú szem-

pontok kötelező alkalmazásával: 
ź csak a 2018. október 15-ig igény-

bejelentést tett háztartások része-
sülhetnek támogatásban, 

ź a támogatás nem használható fel a 
tüzelőanyag jogosultakhoz törté-
nő szállítási költségeinek fedezé-
sére, annak biztosítása a támoga-
tásban részesülőt terheli,

ź az önkormányzatnak az érintett 
háztartások részére 2019. decem-
ber 15-ig kell biztosítania a fűtő-
anyag átvételének lehetőségét, 

ź a ténylegesen átadott fűtőanyag 
ellenértékét 2019. december 31. 
napjáig kell megfizetni a fűtő-
anyagot biztosító vállalkozónak. 

Felhívom a támogatásra jogosultak 

Tájékoztató
figyelmét, hogy: 

ź a támogatás csak természetben 
nyújtható,

ź a Katasztrófavédelem munkatár-
sai szúrópróbaszerűen ellenőrzik 
az igénybejelentést benyújtó ház-
tartásokat, hogy téli rezsicsökken-
tésben korábban és más formában 
nem részesültek-e,

ź a jogosult kérésére egy alkalom-
mal módosítható a természetbeni 
támogatás formája más, a 2018. 
október 15. napjáig leadott igényfel-
mérés során felsorolt valamely ter-
mészetbeni támogatásra. 

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy 
a természetbeni támogatást biztosító szer-
vezetek kiválasztása folyamatban van, a 
támogatás kiosztásának módjáról hama-
rosan további tájékoztatást tesz közzé az 
önkormányzat.

Tóth Erika
polgármester

 A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások
egyszeri támogatásáról

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI 
KAMARA TÁJÉKOZTATÁSA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy az 
alcsútdobozi ügyfelek részére az alábbi helyen és 

időpontban biztosítjuk az ügyfélfogadást:

2060 Bicske, Szent István u.7-11. fsz.4.
Hétfő: 8:00 – 16:30
Kedd: 8:00 – 16:30

Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 10:30

Péntek: 8:00 – 13:30

2019. február 4-től a fenti helyen és időben várjuk 
tisztelt tagjainkat!

Üdvözlettel: 
Stumpfold Norbert

NAK Fejér Megyei igazgatója

A következő hetekben a Key Telecom Szupergyors Internet 
Program keretében FTTH távközlési hálózat kiépítése történik 
Alcsútdoboz településen a meglévő telefonoszlopok igénybevé-
telével. Az FTTH rövidítés jelentése: optikai hálózat a lakáso-
kig. A megépült hálózaton a Magyar Telekom szolgáltatásait le-
het majd igénybe venni. A hálózat kiépítése során arra törek-
szünk, hogy a lakosságot ne zavarjuk, szervezetten, minimális 
létszámmal végezzük a kivitelezést. 

Üdvözlettel:
Kilencz Attila

projekt kivitelező

Szupergyors
Internet Program



8.

Alcsútdobozi hírek

ALCSÚTDOBOZI HÍREK

Ingyenes kiadvány

Kiadja Alcsútdoboz Település 
Önkormányzata

Megjelenik 500 példányban.
ISSN 2061-6422

Felelős kiadó:
Tóth Erika polgármester

Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Grafika, nyomdai előkészítés: 

www.hpdesign.hu
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.

Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. 
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot

a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.

A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.

Kilenc zöldség vetőmagját tartalmazza az 
az ingyenesen igényelhető csomag, ame-
lyet a Vesd bele magad! programban oszt 
szét a Fiatal Gazdák Magyarországi Szö-
vetsége – AGRYA.

Jelentkezni február 15-éig lehet a 
kertészkedést kedvelő kisiskolás korú 
gyerekeknek és családjuknak.

ź saláta
ź hónapos retek
ź sárgarépa
ź cukkini
ź cékla
ź zöldborsó
ź csemegekukorica
ź paradicsom
ź vöröshagyma

Ezek a magok vannak a csomagban, 
amelyből egy hozzávetőleg harminc 
négyzetméter alapterületű kiskert hozha-
tó létre. A vetőmagokhoz készül egy 
elektronikusan letölthető termesztési se-
gédlet és kiskertész napló. Ezen túl nö-
vényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási 
szakértő segít a gyerekeknek, a családok-
nak, hogy a növények esetleges betegsé-
gei vagy károkozói ellen védekezni tud-
janak. A program weboldalára az aktuális 
teendőkről rendszeresen kerülnek fel írá-
sok, segédletek, cikkek. Így a kiskerté-
szek nem maradnak szakmai támogatás 
nélkül.

Mennyibe kerül?

A Vesd bele magad! program ingyenes. 
Sem a vetőmagokért sem a kapcsolódó 
szaktanácsadásért nem kell a résztvevő 
családoknak fizetni.

A szervezők azonban szeretnék nyomon 
követni, hogy jól hasznosulnak a vető-
magok. Így azt kérik minden résztvevő 
családtól, hogy április-augusztus között 
havonta egy alkalommal legalább két 
fényképet küldjenek a kertről és a ker-
tészkedő gyermekről. E mellé kérnek még 
egy rövid, de legalább 250 karakterből ál-
ló beszámolót arról, mi történt a kiskert-
ben, milyen élményei voltak a gyermek-
nek.

Hogyan lehet jelentkezni a programra?

Ki kell tölteni egy on-line jelentkezési űr-
lapot itt: https://agrya.hu/fejer-megye-
vesd-bele-magad-program-jelentkezesi-
urlap

Plusz a pályázó gyerekeknek kell 
készíteni egy rajzot vagy kézzel írt fogal-
mazást a „A zöldségek a barátaink” cím-
hez kapcsolódóan. Az elkészült rajzot 
vagy fogalmazást be kell szkennelni vagy 
le kell fényképezni és el kell küldeni e-
mailben. A programba 6–12 éves korú 
gyerekek és családjuk jelentkezését vár-
ják! Egy család egy vetőmag csomagot 
igényelhet. Ha a családból legalább há-

rom 6–12 éves gyermek jelentkezik a 
programra, akkor az adott család igényel-
het egy további, tehát összesen két vető-
mag csomagot. Ebben az esetben azonban 
a családtól legalább három különböző 
gyermek által készített rajzot vagy kézzel 
írt fogalmazást kérnek a szervezők.

Fontos, hogy a jelentkezők figyel-
mesen olvassák át a pályázati felhívást, 
ami itt elérhető:  

https://dxpvcgy88gl35.cloudfront
.net/sites/default/files/downloads/vbm_f
elhivas_2019_orszagos.pdf 

Kisiskolásoknak és családjuknak ad ingyenes vetőmagcsomagokat a
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA

Kell-e sietni a jelentkezéssel?

Egy kicsit igen. 2019. év kísérleti év, így 
csak korlátozott számú jelentkezést fo-
gadnak. Országosan 1000 vetőmag cso-
magot osztanak ki a szervezők.

Honnan tudom, hogy elfogytak-e már a 
csomagok?

Amíg a Programmal kapcsolatos jelent-
kezési lap elérhető az agrya.hu címen, ad-
dig van még kiosztható vetőmag csomag. 
Ha annyi jelentkezés érkezik, hogy vár-
hatóan elfogynak a csomagok, akkor a 
weboldalról is lekerül a jelentkezési űrlap.

A pályázati döntés időpontja
 
Legkésőbb március 8. Az érintetteket a 
döntésről a jelentkezési űrlapon megadott 
kapcsolati e-mail címen közvetlenül ér-
tesíti az AGRYA.

Vetőmagcsomagok kiszállítása 

Március 20-áig. A nyertesek a vetőmago-
kat tartalmazó csomagokat postai kiszál-
lítással kapják meg a pályázati űrlapon 
megadott levelezési címükre.

További információk:
Telefonon munkanapokon

9-17 óra között
+36 30 23 04 810

E-mail: vbm@agrya.hu
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Kedves Olvasók! Engedjék meg, hogy a 
félév lezárást követően egy rövid, lényeg-
re törő iskolai statisztikai adatszolgálta-
tást végezzek! 

Tanulólétszám: 105 fő (Ténylegesen szá-
mítva: 112 Fő, mert az SNI-s gyerekek 2 
főnek számítanak. ) 
Pedagógus létszám: 13
Óraadó pedagógus: 5 fő
Gyógytestnevelő 1 fő
Logopédus 1 fő
Hitoktatók: 3 fő
Néptáncoktató: 2 fő
Zeneoktató 2 fő 
Magántanuló  2 fő

A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

Rövid félévi statisztika osztály  Létszám  Kitűnő  Jeles Elégtelen 
osztályzat  

SNI/BTM  Vál-völgyi 
alapítványra 
pályázhat  

1.osztály  14 6 5 - 0/2  
2.osztály  13 6 fő 3fő - 1/2  
3. osztály  10 1fő - - 1/0  
4.osztály  15 3 fő 5 fő - 1/2  
5. osztály  17 - 1fő - 2/2 9 
6. osztály  15 2 fő 2 fő 1 fő  1/1 7 
7.osztály  11 1 fő 1 fő - 0/2 2 
8.osztály  10 - - - 1/4 2 

 
Tanulmányi átlag az egész iskolára 
vonatkozólag  

 

Magyar irodalom  4,01 
Magyar nyelvtan  3,51 
matematika  3,89 
Angol  3,84 
Történelem  3,80 

 Az iskola tanulmányi átlaga készségtár-
gyak nélkül: 3,94

Készségtantárgyakkal együtt: 4,24 
Tanulóink az első félévben 2440 

órát hiányoztak, ez egy tanulóra átlagol-
va: 23 órát jelent. Igazolatlan hiányzása 
egy tanulónak sem volt. (Ebben benne 
vannak a délutáni hiányzások is.)

A felső tagozaton 20 tanuló pá-
lyázhat a Vál-völgyi Fiatalokért Alapít-
ványhoz, az ő tanulmányi eredményük 
4,5 felett van. Ez az érintett tanulók 38%-
a.

A félév során 5 szakkört működ-

tettünk: bábszakkört, kézműves szakkört, 
Bozsik focit, labdajátékok szakkört és 
énekkart. Tanulhatnak a gyerekek furu-
lyát, fuvolát, szolfézst és néptáncot hely-
ben a Prelúdium művészeti iskola okta-
tóitól. Együttműködésben állunk a Pan-
noniáda Gyermekkórussal és a Puskás 
Reál Tanoda Kosárlabda szakosztályával.

Sikeresnek értékelem a félévet, 
nagyon köszönöm pedagógus kollégáim 
lelkiismeretes munkáját, illetve köszö-
nöm azoknak a szülőknek a támogatását, 

akik nap, mint nap ott ülnek a gyermekeik 
mellett, bíztatják őket, kikérdezik a lec-
két, hiszen rajtunk szülőkön is múlik, 
hogy gyermekeink miként teljesítenek. A 
tanév második feléhez kívánok kollégá-
imnak is és Önöknek is sok türelmet, ki-
tartást és olyan eredményeket, amelyekre 
nagyon vágynak. 

Keindl Zoltánné
intézményvezető 

Mint minden évben, idén is nagy lelke-
sedéssel, sok-sok új ötlettel kezdte meg 
munkáját az alsós munkaközösség. Isko-
lánkban különösen fontos szerepet tölt be 
a hagyományápolás, ezért a programok 
tervezésénél erre nagy hangsúlyt fektet-
tünk ebben az évben is. Az egyéni képes-
ségek felismerése és a tehetséggondozás 
is akkor a leghatékonyabb, ha minél több 
lehetőséget adunk a tanulmányi verse-
nyekre és a szabadidő hasznos eltöltésére.

Szeptembertől kezdődően kéthe-
tente Helyesírási versenyt szerveztünk a 
2., 3., és a 4. évfolyamon. Örömmel ta-
pasztaltuk, hogy nagyon élvezték a gye-
rekek, és már ciki volt hibásan írni! Arra is 
kíváncsiak voltunk, hogy milyen szépen 
írnak az alsósok, ezért Szépírás versenyt 
is meghirdettünk, azzal a nem titkolt cél-
lal, hogy talán segítünk megalapozni egy 
szebb írásképet a felső tagozaton is. Az 

Olvasási versenyt egy nagyon hangulatos, 
igazán oldott légkörben rendeztük meg. 
Megállapítottuk, hogy az alcsúti gyerekek 
bizony szépen olvasnak! Büszkék va-
gyunk minden résztvevőre!

A Márton-napi szavalóverseny 
megrendezése az egyik legfelemelőbb is-
kolai hagyományunk. Az idei évben is 
megmutattuk, hogy mennyi tehetséges kis 
versmondó jár a mi sulinkba.

Rendszeresen szervezünk rajzver-
senyeket is. Már készültek csodálatos al-
kotások a Dzsungel világa témakörben, és 
most készülnek a gyerekek a Maci napra 
meghirdetett rajzversenyre.

Sikeresen részt vettünk a Rákóczi 
Kupán, és az I. korcsoport tovább is jutott 
a tavaszi fordulóra.

Decemberben megszabadulhattak 
a sok feleslegessé vált kincseiktől a   
Zsibvásáron, édes élményekkel gazda-

godhattak a Sütikiállításon, focizhattak a 
Mikulás Kupán.

Munkaközösségünk kezdeménye-
zésére iskolaújság készült, ami nemes 
egyszerűséggel a „Szamárfül” nevet 
kapta.

Egy különösen meghitt, családias 
Karácsonyi műsor után kipihentük a fára-
dalmakat, de a téli szünet után már lelke-
sen terveztük az új programokat.

Februárban ismét leporoljuk az 
otthoni macikat, mert jön a Maci nap, 
várnak ránk a Valentin napi meglepetések, 
és készülünk a Magyar Népdal Napja al-
kalmából megrendezésre kerülő népdal-
éneklő versenyre.

Reméljük, hogy az első félév prog-
ramjai sok-sok élménnyel gazdagították a 
gyerekeket! Büszkék vagyunk rájuk és az 
elért eredményeikre!

Szanyiné Halgancz Teréz
alsós munkaközösség vezető

Programkavalkád az alsó tagozaton!
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A József Nádor Általános Iskola
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hírei, eseményei 

Iskolánk tanulói osztályonként 9 alkalommal jutnak el egy tanév 
során a bicskei uszodába. Ebben a rendszerben a 3-6. osztályos 
gyerekeink általános iskolás tanulmányaik alatt négy éven át ré-
szesülnek így az úszásoktatás „örömeiben”! Az oktatás célja, 
hogy a vízhez szoktatástól eljuttasson minden tanulót a mélyvíz-
biztos tudásig! A gyerekek megismerkednek három úszásnem 
(mell, hát, gyors) helyes technikájával, az uszodahasználat rend-
jével és a víz adta lehetőségekkel és veszélyekkel.

Tanulóink többségének már az óvodai évei alatt lehető-
sége van ismerkedni a vízzel. Harmadik osztályban átismételhe-
tik az addig tanultakat és lépésenként haladnak az úszásnemek 
megismerésében és a mélyvíz meghódításában. Évfolyamonként 
egyre több gyermek tempózik a bicskei tanuszoda nagymeden-
céjében. Megismerik a víz jótékony hatását a testre és a lélekre, 
kedvet kapnak plusz időben is uszodai foglalkozásra járni.

Januárban véget ért az alsósok vizes programja: három 
osztályunk (az összevont második és harmadik illetve a negyedik 
osztályos tanulók) kiválóan teljesítették a kihívásokat! Mindig 
vidáman és lelkesen jelennek meg a parton és mindig csalódottan 
kérdezik az óra végén, hogy „Már vége???” Siklanak hason és 
háton, merülnek, tárgyakat hoznak fel a mélységből, bátran ug-
ranak a medencébe, kézen állnak és természetesen emellett tud-
ják két-három úszásnem összehangolt kar- és lábtempóját, leve-
gővételét.

Osztályonként az utolsó órán a szülők is megnézhették 
gyermekeiket és nagy örömmel, együtt zártuk az uszodai prog-
ramot.

Siposné Bokor Katalin
testnevelő

Úszás az alcsúti iskolában
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etfebruár 02-03. Dr. Locker Lóránd

Csákvár, Rákóczi u. 35.
353-327 | +36 20 661 5215

február 09-10. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353-397 | +36 70 217 3745

február 16-17. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u.55.

+36 20 445 6256
február 23-24. Dr. Kiss Sándor

Csákvár, Szabadság u. 26.
254-505 | + 36 20 941 1900
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