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Iskolai farsang - Valentin napi bál

Két rendkívül sikeres rendezvényen vagyunk túl, melyet szeretnék Önöknek
megköszönni! Csodás dekorációk, ötletes
műsorok, jó zenei válogatások, értékes
tombolanyeremények, fergeteges hangulat jellemezte mindkét rendezvényünket,
de a sikert mégis abban látom, hogy nagyon sokan voltak kíváncsiak a farsangi
mulatságunkra és szintén sokan jöttek el a
Valentin-napi bálunkra is.
Összefogást, támogatást, kiváló
együttműködést éreztem e két hét alatt,
mely sikert hozott. Csak így tovább kedves kollégáim, kedves szülők, kedves diákjaink! Legyünk mi a térség legjobb sulija! Beszéljenek a képek helyettem!
Keindl Zoltánné
intézményvezető
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A József Nádor Általános Iskola

2.

Alcsútdobozi hírek

hírei, eseményei
Szív küldi szívnek szívesen…

Valentin-napi
szíveső az iskolában
Második alkalommal szervezte meg és
bonyolította le a negyedik osztály a szerelmesek napját. Már hetekkel korábban
elkezdtük a varrást, vágást, csillámporozást és a lufik begyűjtését, így hamarosan
szebbnél szebb szívpárnák, kitűzők,
könyvjelzők, képeslapok, koronák készültek. A legcsillogóbb és legfényesebb
anyagokból természetesen szíveket vágtunk, amit aztán Valentin-napon ki is kézbesített a postaszolgálatunk. Reméljük,
hogy idén is sikerült sok-sok szeretettel
elárasztani az iskolát!
Szanyiné Halgancz Teréz
„Felemelkedik minden szív a népdal
madarával, mely örökké énekel és nem
hal meg soha.„Hans Christian Andersen

Fütyül a rigó!
Ezzel a címmel szervezett népdaléneklő
versenyt Weizengruberné Keindl Marietta tanítónő. A verseny különlegességeképpen az ő moldvai éneklésével kezdődött a rendezvény, így bátorította, lelkesítette a versenyzőket, ahol a gyerekek
arany, ezüst és bronz minősítést kaptak
„rigó” kitűző formájában.
Zsűriként vettem részt ezen a délutánon, ahová szép népviseletben, ünneplő ruházatban felkészülten érkeztek az
énekelni szerető diákjaink. 18 népdalt 24
tanuló előadásával hallgathattunk meg.
Külön öröm volt számomra, hogy Magyarország minden néprajzi tájegységéről
voltak dalok, melyet több versszakkal igazán szép előadásmódban adtak elő a gyerekek. Felcsendültek az Erdő, erdő de magas a teteje, Este van már nyolc óra, Este

van már késő este, Szivárványos az ég alja, Érik a szőlő, Ettem szőlőt most érik,
Hull a szilva a fáról, és még számtalan jól
ismert magyar népdal.
A Szivárvány pályázat keretében

Maci nap az iskolában
Gyertyaszentelő Boldogasszony napja jeles nap a medvék életében is. A gyerekek
és mi, felnőttek is egyaránt izgatottan vártuk ezt a napot, hiszen újra benépesíthettük kedvenc kis mackóinkkal az iskolát.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy ezek a macik bizony jó nagy pocakot növesztettek
az egy évig tartó lustálkodásban, ezért a
napot macitornával kezdtük. Egész nap

vidám macis dalok szóltak a hangszórókból, gyönyörködhettünk a rajzversenyre
készült rengeteg mackóportréban. A Mackógyűlésen megkerestük a legkisebb és a
legnagyobb brumit, és végre kiderült az
is, hogy az idén 493 medve gyűlt össze az
iskolában. A gyerekek sok-sok macis jutalmat, meglepetést kaptak, majd közösen
kimentünk az udvarra, hogy roppant tudo-

megrendezett dalverseny igazán jól sikerült, melyet köszönök a szervezőknek, segítőknek, fellépőknek.
Keindl Zoltánné intézményvezető
mányos módon bebizonyítsuk, van-e a
maciknak árnyéka. Mivel aznap kicsit
szomorkás idő volt, szerencsére egyik
mackó sem pillanthatta meg a saját árnyékát, így reménykedhetünk benne,
hogy már közel jár a tavasz! Nagyon vidám, csodálatos napot töltöttünk el a kis
kedvenceinkkel, akik már újra otthon ülnek a polcokon, és talán titokban ránk mosolyognak!
Szanyiné Halgancz Teréz
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Amikor az Úrhoz emeljük a szívünket, Isten szeretete egybeforraszt bennünket.

A vágyaink uralnak
minket, vagy mi uraljuk
a vágyainkat?
Az évről évre visszatérő böjti időszak kapcsán a hittanórákon is
előkerül, ki mire emlékszik vissza a korábbi évekről. Miről szól a
nagyböjt? A többség bemondja: „Há' hogy nem lehet húst enni!”
A felkészültebbek, vagy akik rendesen odafigyeltek, így vagy
úgy megfogalmazzák, hogy a nagyböjt 40 napig tartó önmegtagadással töltött időszak, mivel Jézus is negyven napig böjtölt a
pusztában, és ellenállt a gonosz lélek kísértéseinek.
Ha a böjtöt pusztán a húsevés tilalmával kapcsoljuk öszsze, nem is nagyon lehet csodálkozni, ha az emberek inkább lapoznak, és valami mással foglalkoznak. A böjt azonban ennél
sokkal több, nem a húsételek kérdésköre a legfontosabb része.
Sőt, mondjuk ki, nem is a puszta önmegtagadás, önsanyargatás a
célja. Felmerül ugyanis olykor, hogy az nyeri majd el a mennyei
boldogságot, aki itt a földön minél inkább félre tudja tenni vágyait, és csak a mennyei dicsőség elérésére „koncentrál”. Szerencsére önmagában ez sem igaz, Szent Pál apostol meg is erősíti a
Szeretethimnuszban: „Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők
közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs
bennem, mit sem használ nekem.” (1 Kor 13, 3) Jézus sem vonult
ki a világból, sőt kritikusai szemére is vetették, hogy „falánk,
borissza ember” (Mt 11, 18). Ebből annyi igaz is, hogy nem vetette meg a teremtés javainak mértékletes élvezetét a maga idejében. Tehát a puszta önmegtagadás, sőt önfeláldozás sem öncélú
cselekedetek, hanem a szolgálatába állnak egy nemesebb célnak.
Az ösztöneinken és kívánságainkon való uralkodásra már
a kereszténység előtt használtak egy kifejezést: az aszkézist. Ez
az ógörög aszkeo – gyakorolni – szóból ered, tehát a böjt egyfajta
gyakorlat.
Keresztény értelmezés szerint a lemondás és az áldozathozatal lényege az erényes élet begyakorlása. Mennyivel inkább
értelmet nyer a böjtölés, ha azt a felebaráti szeretet szolgálatába
állítjuk: egyrészt gyakoroljuk önző vágyaink kordában tartását,
másrészt az ennek köszönhetően megmaradt javainkat mások
szolgálatába állítjuk (de nem azért, hogy lássák, mennyire „menők” vagyunk, mert Jézus szerint akkor azzal meg is kaptuk a jutalmunkat, mint a farizeusok. Kérdéses az efféle magamutogató
böjt lelki eredménye). A böjt és a jótékonykodás mindig is össze-
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tartozó fogalmak voltak a kereszténység történelme során. Ennek felismerésével eljutunk odáig, hogy a böjti gyakorlat sokkal
inkább gyarapodás a valós értékekben, mintsem veszteség.
A mindent megszerezni és megtartani akaró mentalitás elleni küzdelem egyúttal gyakorlat a szabadságunk megőrzésére.
Nem mindegy, hogy a vágyaink uralnak minket, vagy mi a vágyainkat. Ez konkrétan arra indítson mindenkit, hogy ki-ki azt
gyakorolja, ami nehezére esik. A húst ritkán fogyasztó embernek
a hústilalom semmit nem ér, ő keressen más gyakorolnivalót. A
lobbanékony típus gyakoroljon higgadtságot, a flegma pedig
ossza be az idejét, hogy másokra is jusson belőle.
Ha a felületes megfogalmazás helyett átgondoljuk a böjt
ezen szempontjait, talán már csak egy kérdés marad: most akkor
miért ne együnk húst?!
Azon a pár napon azért ne, hogy a keresztény közösséghez ezen a módon is kapcsolódjunk: nem azért mert könnyű vagy
nehéz lemondani a húsról, hanem hogy ezzel is megéljük: közösségben vagyunk keresztények, együtt gondolkodunk Jézus
Krisztussal az Egyházban.
Jäger Tamás

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a testvéreket, hogy a
Dobozi református gyülekezet pénztárosa
Tóth Márta
Tel. : 0622-353011
Kérjük, hogy a pénzügyeket
rajta keresztül intézzék!
Köszönettel:
Lendvai Sándor ref. segédlelkész

Alcsútdobozi hírek

Fergeteges farsang az iskolában…
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Mesebeli jelmezekben óvodásaink…
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Mi is farsangoltunk
Az idei évben is, hagyományainkhoz híven megrendezésre került a farsangi mulatság az Alcsútdobozi Óvodában. A mulatságot lelkes készülődés előzte meg, a csoportok nagyon sokat gyakoroltak. Ezt a vidámságot fokoztuk a farsangi bálon, ahol ötletesebbnél ötletesebb jelmezekkel találkozhattunk. Volt több supermanünk, pókemberünk, de nem hiányzott a hercegnő, katicabogár, boszorkány sem. A rendezvényen a szülők által készített
sütemények, szendvicsek kerültek felszolgálásra, amit a résztvevők pedig jóízűen elfogyasztottak. A vidám hangulat egész estig tartott, sok-sok élménnyel gazdagodhattunk, amit ezúttal is
szeretnék megköszönni a gyerekeknek, a szülőknek és az óvoda
dolgozóinak.
Jakabné Kovács Magdolna
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Ovis kézműves est
Február 14-én farsangi kézműves estet hirdettünk meg a Háromhárs Óvodában. Ezt a rendezvényünket hagyományosan, több
éve megtartjuk.
Különböző álarcokat készítünk és díszítünk ilyenkor a
gyerekekkel és a szülőkkel együtt, aki ráér hétköznap este. Ha
igénylik a szülők, segítünk gyermekük tervezett jelmezéhez is
kiegészítőtárgyakat készíteni.

Az idén előre kiöntött gipszálarcokat díszíthettek a gyerekek.
Nagyon lekötötte őket a sokféle színes festék és a csillámporok
kombinációja. Igazán színes, vidám álarcok készültek. A felnőttek tetszését is elnyerte ez a kreatív foglalatosság, és ők is bekapcsolódtak.
A rendezvény sikerét jelezte, hogy a gyerekek nem akarták abbahagyni, hanem újabb és újabb álarcokat díszítettek. Mindenki több álarccal tért haza, elégedetten.
T. Tóth Gabriella

Olvassunk pszichológiai témájú könyveket!
Stresszel teli világunkban fontos lenne,
hogy képesek legyünk a helyzetekre rugalmasan, pozitívan válaszolni, ezáltal
növelni az önbizalmunkat. Az is fontos,
hogy jól érezzük magunkat a „bőrünkben” még akkor is, ha negatív dolgok érnek bennünket.
Viselkedésünket, boldogságunkat
meghatározhatja egy-egy pszichológiai
témájú könyv elolvasása. Ezek a könyvek
rávilágíthatnak a miénkhez hasonló problémákra, tanácsot adhatnak az élet több területén (gyereknevelés, önbizalomhiány,
stb.). Elolvasás után életünk minőségét
pozitív irányban befolyásolhatja.
A következő népszerű művek
ajánlhatók azoknak, akik szeretnék szabad idejüket hasznosan tölteni és megvalósítani önmagukat.
„A Mesepszichológia első részében a mese szerepére, az életkori sajátosságoknak
megfelelő meseválasztásra és a mese érzelmi intelligencia fejlesztő hatására koncentráltam. A második részben a szülőgyermek kapcsolat útvesztőit, azokat a
"kényes" nevelési helyzeteket veszem górcső alá, amelyekben csak a hiteles szülői
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jelenlét hozhat valódi megoldást. A mese
ugyanis az én megközelítésemben nem
csak népmesét és műmesét jelent, hanem a
saját életmesénket is: azt a történetet,
amelyet önmagunkról, gyökereinkről,
hitvallásunkról, álmainkról és céljainkról, félelmeinkről és fájdalmainkról,
kudarcainkról és győzelmeinkről mondunk el önmagunknak és a gyermekünknek. Ezt ráadásul nem csak este vagy az
erre szánt pillanatokban, de folyamatosan meséljük, sokszor szavak nélkül is
- a jelenlétünkkel,
viselkedésünkkel,
önmagunkhoz, az
emberekhez és a világhoz való hozzáállásunkkal.”
Kádár Annamária

Számos dolog valóban a fejben dől el.
Ezért hasznos megtanulnunk, hogyan formálhatjuk a gondolatainkat, beállítódásunkat úgy, hogy ezek minél inkább

segítsenek, ne pedig
hátráltassanak bennünket az életünkben. A négy írás segít elgondolkodni
arról, hogy mi az,
ami rajtunk múlik és
mi az, ami nem.

Feldmár András:
Most vagy soha című könyve a széles
látókörű pszichoterapeuta előadásainak élményét adja
vissza. Ha én nem
állok ki magamért,
ki fog kiállni értem?
Ha csak magamért
fáradozok és állok
ki, mit érek én? Felismerjük, hogy ki a barátunk, és ki az ellenségünk? Ilyen és hasonló kérdésekre
ad választ a könyv. Arra bátorít bennünket, hogy akárhol is tartunk az életükben,
ne féljünk kimondani a vágyainkat és
kezünkbe venni az irányítást.
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Önkormányzati hírek
Testületi ülés
A képviselőtestület 2019.02.11-én tartott
ülést, melyen az alábbi fontosabb előterjesztések kerültek napirendre.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét az előkészített tervezet szerint fogadta el a testület. Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája a
költségvetési törvényben szabályozott, a
kötelező feladatok ellátásához kapunk állami támogatást. Ennek megállapításakor
figyelembe veszik az önkormányzat számított bevételét, illetve az adóerő képességét. Amennyiben az 1 főre jutó adóerőképesség meghaladja a 12.501 Ft/főt,
akkor csökkentik az egyes feladatokra
meghatározott állami támogatást. Önkormányzatunk esetében az egy főre jutó
adóerő-képesség 15.346 Ft/fő, amely az
idei évben 2.779.375 Ft támogatás elvonást jelent. Az idei gazdálkodásunk során
is a takarékosságot, a költséghatékonyságot kell szem előtt tartani. A költségvetés
főösszege 476 millió forint, amelyből 63
millió forint a Háromhárs Óvodát illeti.
Fejlesztésekre 2019. évben 214 millió forint pályázati forrást fordíthatunk. Ebből
az összegből a szennyvíztelep fejlesztése,
a közösségi terem kialakítása, a 0187.
hrsz-ú külterületi út felújítása, a helyi piac
kialakítása, az óvodai és iskolai tálalókonyhák fejlesztése, valamint a közösségi
kemence építése valósulhat meg. A költségvetés további jelentős részét teszik ki a
bérek. A 85 %-os állami támogatást élvező közfoglalkoztatás keretében 7 főt foglalkoztathatunk, a 4 fő állandó dolgozónk
mellett. A humánerőforrás fejlesztési pályázatunk révén még egy évig tudunk 2 főt
főállásban, 3 főt pedig részmunkaidőben
alkalmazni. A családsegítési és gyermekjóléti feladatokat továbbra is a közös hivatal székhely önkormányzata szervezi,
azonban e feladatellátásához az idei évtől
működési támogatást kell biztosítanunk,
emiatt kevesebbet tudunk fordítani a szociális rendeletünk szerinti támogatásokra.
Továbbra is kötelező feladatunk a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése.
Amennyiben ilyen helyzetben lévő szülők
kérik, akkor a szünidőkben ingyenes étkeztetést biztosítunk a gyermekek részére. Az e feladattal kapcsolatos költségeket
és állami támogatást a költségvetési rendeletünk tartalmazza, csakúgy, mint az intézményi gyermekétkeztetést. Az idei évben is szerepel a pénzügyi rendeletben az

a támogatási alap, amelyre a helyi civil
szervezetek és egyházak adhatnak be támogatási kérelmet. A dologi költségek
legnagyobb részét a településüzemeltetésre fordítjuk, ezen belül jelennek meg a
karbantartási, javítási kiadások is. Öszszességében elmondható, hogy nagyon
számoljuk a pénzt, és csak addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Az a törekvésünk, hogy a kötelezők mellett a lehető legtöbb felmerülő plusz feladatra,
vagy problémára jusson valamennyi
forrás.
A testületi ülésen a közös önkormányzati hivatal 2019. évi pénzügyi terve
is elfogadásra került. A közös hivatal
2019. évi állami támogatása 85.600e Ft,
azonban a székhely település (Felcsút)
magas iparűzési adóerő-képessége miatt,
beszámítás címén a teljes összeg elvonásra kerül. A közös hivatal költségvetési tervezetében a 2019. évi állami támogatás, a
székhely önkormányzat által finanszírozandó tételként került tervezésre. A kiadások legnagyobb tételét bérek jelentik. A
takarékosabb működés érdekében a 23 fős
engedélyezett létszám helyett 21 fő teljes
munkaidős köztisztviselő látja el a feladatokat. A kiadások között jelennek meg a
2019. évi Európai Parlamenti képviselő
választás lebonyolításával kapcsolatos tételek is. Ezen költségekre a központi költségvetés teljes fedezetet biztosít. A közös
hivatal működésének finanszírozásához a
tagönkormányzatok lakosságszám-arányos hozzájárulást biztosítanak, amely
Alcsútdoboz esetében 2019. évben
4.595.014 forintot tesz ki.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében az önkormányzati képviselők minden év január
31-ig vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. A képviselőknek saját vagyonnyilatkozatukhoz csatolni kell a velük közös háztartásban élő házastársuk vagy élettársuk,
valamint gyermekük vagyonnyilatkozatát
is. Az a képviselő, aki vagyonnyilatkozattételi kötelezettségét elmulasztja, képviselői jogait annak pótlásáig nem gyakorolhatja. Az önkormányzat Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi
Bizottsága tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a képviselők a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget tettek, leadták a vagyonnyilatkozataikat, melyek átvételéről igazolást kaptak.
A Bizottság a kötelezettség teljesítéséről
2019. február 5. napján tartott ülésén személyenként határozott.

Egyéb fontos történések
Február 1-én Szili Árpádé képviselőaszszonnyal együtt megbeszélést folytattunk
Habsburg Mihály főherceg úrral és feleségével, akik arról tájékoztattak, hogy az
alcsútdobozi rászoruló családok részére
szociális célú felajánlást tesznek. A Palatinus Alapítványon keresztül 3 millió forintos támogatást utalnak az Alcsútdoboz
Községért Közalapítvány részére a rászorulók nyári kikapcsolódásához, családi
nyaralásához. Az alapítvány rövidesen
pályázati felhívás tesz közzé annak érdekében, hogy az adományozó által meghatározott szempontok szerint jusson el a
támogatandó családokhoz a felajánlott
összeg.
Tóth Erika
polgármester
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A mentőszolgálat/mentési hívószám:
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TÁJÉKOZTATÓ
A JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
2019. ÁPRILIS 1-ÉN
VAS- ÉS PAPÍRGYŰJTÉST TART
A gyűjtés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a papírt
összekötözve rakják ki a házak elé, a nagyobb mennyiségű
vashulladékot pedig szállítsák be az iskolába!
Támogatásukat köszönjük!

Állatorvosi ügyelet
március 02-03.
Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20 66 15 215
március 09-10.
Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256
március 15.
Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20-6615215
március 16-17.
Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900
március 23-24.
Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745
március 30-31.
Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256
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A KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉSE

2019. március 01-től
Alcsútdoboz, Csabdi,
Felcsút és Vértesacsa
településeken
a hibabejelentési lehetőségek
az alábbiak szerint
megváltoznak:
Telefonon: 06-1-457-0575
(0-24 órás hibabejelentő
call center)
Interneten:
www.kozvilhiba.hu
www.kovika.hu
www.plh.hu

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége
nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Takács Jánosné
szül. Gyökeres Etelt
(1925. 03.11.)
94. születésnapja alkalmából
Hanák Mihályné
szül. Csadó Magdolnát
(1934. 03. 08.)
85. születésnapja alkalmából
Mészáros Elekné
szül. Komáromi Esztert
(1937. 03. 08.)
82. születésnapja alkalmából
Kiss Sándorné
szül. Vörös Juliannát
(1939.03.21.)
80. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!
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MEGHÍVÓ
ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A JÓZSEF NÁDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNÖKET

2019. MÁRCIUS 14-ÉN
16 ÓRÁRA
A SPORTCSARNOKBA
AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 171. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL RENDEZETT
MEGEMLÉKEZÉSRE
ÜNNEPI PROGRAM:
ZENÉS - IRODALMI ÖSSZEÁLLÍTÁS
A JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. OSZTÁLYOS TANULÓINAK ELŐADÁSA
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
TÓTH ERIKA POLGÁRMESTER
KOSZORÚZÁS ÉS MÉCSESGYÚJTÁS
AZ EMLÉKPARKBAN
MEGTISZTELŐ MEGJELENÉSÜKRE
SZÁMÍTUNK!

HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.
+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu
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