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Az idei „Határtalanul” kiránduláson 
(2019.06.03. - 06.06.) az etyeki és az al-
csútdobozi iskola 40 tanulója és 4 tanára 
vett részt. A kiránduló csoport nagy része 
hetedik osztályosokból állt.

A kirándulás célja: Bethlen Gábor 
fejedelem halálának 390. évfordulóján 
életének és a magyar történelem jeles ese-
ményeinek felidézése, emellett Erdély 
természeti szépségeit túrázással, a tordai 
sóbánya felkeresésével szerettük volna 
megmutatni tanítványainknak. Célunk 
volt továbbá a határainkon túl élő honfi-
társaink életének megismerése és a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány gyermekottho-
naival a korábbi pályázatok során már ki-
alakult kapcsolat tovább ápolása. A ki-
rándulást egy ismerkedő-előkészítő óra 
előzte meg az etyeki iskolában. Az elő-
készítő órán ismertettük az utazás prog-
ramját, a meglátogatandó emlékhelyekről 
tanulói és tanári közös munkával prezen-
tációt mutattunk be, valamint közös já-
tékkal segítettük a két iskola diákjainak 
megismerkedését. A kirándulás első nap-
ján Arad városában tettünk egy rövid sé-
tát. Az aradi vértanúk emlékművénél ün-
nepélyes megemlékezésen összekapcsol-
tuk a '48-as hősök emlékét és a Nemzeti 
Összetartozás Napját. A megemlékezés 
végén a tanulók megkoszorúzták az em-
lékművet. „Magos Déva várában” feli-
déztük Arany: Kőmíves Kelemen c. bal-
ladáját és felkerestük Bethlen Gábor re-
neszánsz udvarát, a nagy múltú Magna 
Curiát. Megtekintettük Vajdahunyad vá-
rát, Erdély egyik legimpozánsabb és leg-
szebben megmaradt várkastélyát, ahol 
megfigyeltük a gótikus építészet jelleg-
zetességeit és a várépítészet kötelező ele-
meit. Az első napon Déván aludtunk a 
Szent Ferenc Alapítvány által biztosított 
szálláshelyen.

A második napon Gyulafehérvá-
ron rövid városnézés után elcsendesed-
tünk a római katolikus székesegyházban, 
virágot tettünk a Hunyadiak sírjára, majd 
megtekintettük az ortodox katedrálist. 
Párhuzamot vontunk a két keresztény val-
lás tanításai között, rávilágítva a különb-
ségekre is. Innen Nagyenyedre utaztunk, 
ahol a Református Kollégiumot tekintet-
tük meg. A templomkertben felidéztük 
Jókai: A nagyenyedi két fűzfa c. művét. 
Fejet hajtottunk az 1848-as vérengzés em-
léktáblájánál. Torockón megcsodáltuk az 
Europa Nostra díjas település jellegzetes 

épületeit. Elfoglaltuk szállásunkat és lá-
togatást tettünk Kis Szent Teréz Gyer-
mekotthonban, ahova magyar nyelvű me-
sekönyveket és játékokat vittünk aján-
dékba.

A harmadik napon felkerestük a 
Tordai sóbányát, bejártuk a bánya szintjeit 
és megismerkedtünk a korabeli bányásza-
ti technológiával. Megtapasztaltuk a bá-
nyajárat visszhangját. Megemlékeztünk 
János Zsigmond fejedelemmé választásá-
ról. Gyalogtúra keretében végigjártuk a 
Tordai hasadék vadregényes tájait. Képet 
kaptunk a patak kőzetformáló erejéről, 
megcsodáltuk a vulkanikus eredetű lát-
ványosságot és leküzdöttük a több száz 
méteres szintkülönbségeket. Délután vá-
rosnézés Kolozsváron, Bocskai fejedelem 
szülővárosában - a Bethlen Gábor által új-
jáépített Szent Mihály templom megte-
kintése után felkerestük Mátyás király 
szülőházát, fényképezkedtünk Mátyás ki-
rály szobránál, elsétáltunk a Babes-Bo-
lyai Tudományegyetem épületéhez. Meg-

Erdélyi fejedelmek városai

Másfél héttel a torna kezdete előtt értesí-
tett minket a Székesfehérvári Diáksport 
Szövetség, hogy a megyei bajnok vissza-
lépett az országos diákolimpiai részvétel-
től, így mi másodikként élhetünk az indu-
lás lehetőségével, utazhatunk Debrecen-
be, ha szeretnénk. Hihetetlennek tűnt a 
történet, hatalmas szervezésbe kezdtünk. 
Jére Csaba, Antal Márton nyomban kezd-
ték szervezni, hogy legyen egy másik gar-
nitúra számozott mezünk, a szülők kivétel 
nélkül engedélyt adtak arra, hogy gyerme-
keikkel 4 napos tornára induljak Debre-
cenbe. Kísérőként Kalucza Marcsit kér-
tem fel magam mellé, hiszen vele amúgy 
is sokat állok a pálya szélén, amikor fia-
inknak szurkolunk.

Az önkormányzat szívesen aján-
lotta fel a kisbuszát, én az autómat, a Szé-
kesfehérvári Tankerületi Központ az ét-
keztetést finanszírozta, a Magyar Diák-
sport Szövetség pedig a szállásunkat in-
tézte.

Indulás előtt Siposné Bokor Kata-
lin testnevelő tanárnő szakmai tanácsok-
kal látott el, és felhívta a figyelmemet, 
hogy kicsik leszünk a többi indulóhoz ké-
pest, ne ijedjek meg, ez nekünk tapasz-

A Fortuna és a Diákolimpiai döntő 

emlékeztünk Márton Áron püspök életé-
ről. Rövid sétát tettünk a Házsongárdi te-
metőben.

A negyedik napon megcsodáltuk a 
körösfői varrottasokat és a hímzéseket. 
Megtekintettük a II. Rákóczi György fe-
jedelem által ajándékozott török szőnye-
get. Továbbutaztunk Bánffyhunyadra, 
ahol megcsodáltuk a református templo-
mot. Megálltunk a történelmi Erdély ha-
tárát jelentő Királyhágón.

Délután Bihar megye központjá-
ban, Nagyváradon felkerestük a Püspöki 
Székesegyházat, felidéztük a Szent Lász-
ló legendákat, megnéztük a Kanonok sor 
épületét és a kincstárat. A városban szabad 
programot kaptak a tanulók, majd indul-
tunk haza.

Ez a négy napos kirándulás elérte a 
célját: remekül összeállított programjával 
diákjaink rengeteg történelmi és földrajzi 
ismeretet szereztek, valamit lelkileg gaz-
dagodtak a határainkon túl élő magyarok 
életének megismerésével.

Siposné Bokor Katalin

talatszerzés lesz, jövőre, illetve két év 
múlva leszünk igazán esélyesek, addigra 
érik be az a 2006-os korosztály, akik most 
csak 6. osztályosok.

A  nyitórendezvény tényleg olyan 
volt, mint egy Olimpia, a diákolimpia ze-
néjére behozták a zászlót, felsorakoztat-
ták a megyék névtábláit és a gyerekek fel-
esküdtek településükre, iskolájukra, hogy 
sportszerűen, mindent megtesznek a győ-
zelemért.

Az ünnepi beszédek után sportbe-
mutatóval készültek a rendezők, melybe a 
gyerekeket is bevonták, majd a Főnix 
csarnokban közös vacsorával zártuk az el-
ső napot.

A második és harmadik napon cso-
portmérkőzéseket játszottak a csapatok és 
valóban beigazolódott Kata sejtése, kicsik 
leszünk ellenfeleinkhez képest, hiszen 8. 
osztályosokkal mértük össze erőnket. 6 
mérkőzést játszottunk, 3 alkalommal 
győztünk, 3 alkalommal vereséget szen-
vedtünk. Ez az utolsó szó nagyon illik a 
mérkőzéseinkre, hiszen attól szenved-
tünk, hogy a kapura lövéseink nem értek 
célba. Nagyon szépen játszottunk, fegyel-
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mezettek voltak a focistáink, nagyon sok 
kapura lövésünk volt, de a helyzetek ki-
maradtak, így az induló 20 csapatból a 17. 
helyen zártunk a tornát. Jó volt megélni, 
hogy barátaink is lettek, külön kiemelném 
Mágocs és Esztár csapatát, akik több al-
kalommal álltak velünk a pálya szélén és 
szurkoltak nekünk. Zagyvarékas edzője 
az utolsó mérkőzésünkön elismerően be-
szélt a focistáinkról, biztos benne, hogy 
jövőre is itt leszünk. A magyar labdarúgó 
szövetség megfigyelői is jelen voltak és 
Antal Márton nevét felírták, megjegyez-
ték, játékáról elismerően beszéltek. 

A tornán részt vevő gyerekeket nagyon 
szeretném megdicsérni, mert nagyot 
fociztak a 36 fokos hőségben. Jakab Ger-
gő és Szendefi Levente rendkívül eredmé-
nyesen védett a kapuban, nagyon sokat 
dolgozott hátvédként Kalucza Tamás, 
Budai Kristóf és Jére Dávid. Csatár sze-
repében többen is pályára léptek: Antal 
Marci, Keindl Gergő, Ángyás Feri, Matus 
Balázs, Czene Gergely. Külön kiemelném 
Marcit és Gergőt, akik a gólokat rúgták. 

Debrecen város rendkívül jó házi-
gazda volt, számos nevezetességet láto-
gathattunk meg kedvezményes belépővel, 
melyet természetesen mi ki is használ-

tunk. Vittük a gyerekeket városnézésre, és 
Mediterrán Élményfürdőbe. 

Köszönöm Ferenczi Pistának, 
hogy bevállalta velünk ezt a 4 napot, az 
önkormányzatnak, hogy buszt adott ne-
künk, Kalucza Marcsinak, hogy segítette 
a munkámat és minden kedves, segítőkész 
szülőnek, hogy lehetővé tették a diáko-
limpiai tornán való részvételt.

Ezt az élményt én nem cserélném 
el soha! Remélem így vannak ezzel a lab-
darúgóink is. 

Keindl Zoltánné
intézményvezető 

Azért vagy, hogy mindent láss
Hogy értsd a szót, olvasd az írást. 
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, 
hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj!

Ákos sokatmondó zeneszámának dalszö-
vegével köszöntöm kedves vendégeinket 
iskolánk tanévzáró és ballagási ünnep-
ségén. 

Értékőrző megújulás! Ez volt 
2014-ben intézményvezetői pályázatom 
címe és engedjék meg, hogy most egy ki-
csit rendhagyó tanévzáró beszédet mond-
jak, hiszen lejár megbízatásom 2019. au-
gusztus 15-én és fontosnak érzem, hogy 
összegezzem az elmúlt évek történéseit.

Pályázatomban a fejlesztési elkép-
zeléseim többek között a következők vol-
tak: 

ź a gyermeklétszám növelése
ź szakos ellátottság növelése
ź módszertani megújulás támogatása
ź fejlesztő pedagógusok képzése
ź szakkörök számának bővítése
ź zeneoktatás helyi megoldása
ź számítógépterem megújítása, fej-

lesztése,
ź vizesblokkok felújítása
ź műfüves pálya kialakítása
ź ebédeltetés visszahozása az iskolába
ź az épület külső felújítása, nyílászá-

rók cseréje
ź tehetséggondozás kiemelése
ź kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

széles körű fejlesztése
ź csapatépítések, közösségi progra-

mok szervezése tantestületen belül
ź kommunikáció fejlesztése 
ź projektnapok bevezetése

Elégedetten állok itt most Önök előtt, 
mert a fenti felsorolt listából szinte min-
denben történt előrelépés, nagytöbbségük 
meg is valósult. Természetesen van még 
min dolgozni, de az eredmények szépen 

jönnek, melyekre méltán lehetünk büsz-
kék.

Amikor átvettem az iskola vezeté-
sét, 93 fő volt a tanulólétszám, most 105 
fővel zárjuk a tanévet és 115-tel kezdjük 
majd szeptemberben. Szakos ellátottsá-
gunk 99%-os, ebben a tanévben csak az 
informatika órákat oldottuk meg helyette-
sítéssel. 2 pedagógusunk végezte el a fej-
lesztőpedagógus szakvizsgát, jelenleg 3 
szakképzett pedagógus dolgozik isko-
lánkban, akik a kiemelt figyelmet igénylő 
tanulóknak tudnak segítséget nyújtani.

A szakkörök száma megtöbbszö-
röződött, nagy örömünkre lett egy méltán 
híres Nevesincs bábcsoportunk, melyet 
nagy örömmel és sikerekkel vezet Trézi 
néni. Két délutáni sportfoglalkozás mű-
ködik az iskola keretein belül Siposné Bo-
kor Katalin vezetésével. Sportolóink a 
tanév során számtalan sikert értek el, kör-
zeti, megyei, és országos szinten.

Óriási sikerként értékelem, hogy 
egyéni versenyszámban súlylökésben, és 
csapatversenyben labdarúgás sportágban 
is országos döntőbe jutottunk.

Látható, hogy jól működik a tehet-
séggondozás is iskolánkban.

Kedvelt szakköreink a kézműves-, 
a felsős labdajátékok, és Bozsik labdarú-
gó sportkör-, az angolszakkör, a felvételi 
előkészítő, illetve az országos kompeten-
ciamérésre való felkészítő foglalkozás.

Pályázatomban az szerepelt, hogy 
szeretnék létrehozni egy népdal szakkört. 
Ez nem valósult meg, de helyette a Panno-
niáda Gyermekkórus megvalósult, mely-
nek büszkén vagyunk tagjai.

Többen szerettük volna, ha hely-
ben tanulhatnának a gyerekek zenét, mely 
szintén megvalósult, furulya, fuvola, és 
szolfézsoktatás zajlik helyben, mely nagy 
segítség a szülőknek, hiszen kell utaztat-
niuk gyermekeiket Bicskére. 

Örömmel adtam át a néptáncoktatást két 
rendkívül fiatal tehetséges néptáncoktató-
nak, de úgy érzem ezt a döntést elhamar-
kodtam és igyekszem visszaállítani azt a 
néptáncos életérzést, amely az elmúlt 20 
évben jellemző volt iskolánk néptáncok-
tatására. A következő tanévtől kezdve sze-
mélyi változások által szeretnék újításo-
kat véghezvinni.

Fontosnak tartottam, hogy infor-
matika eszközeink bővüljenek. Első kör-
ben 16 új számítógéppel, majd két év múl-
va újabb 9 PC géppel lettünk gazdagab-
bak. Tavaly a tantestület 13 tagja kapott 
saját használatos notebookot, és nagy 
öröm számunkra, hogy a nyáron megkap-
juk az első interaktív intelligens panelt is. 

Egy tanterembe kaptunk új bútoro-
kat a fenntartótól, aki két éve iskolánk va-
lamennyi vizesblokkját is felújította. Az 
önkormányzat jóvoltából felújításra ke-
rült a könyvtár, az iskola két épületszár-
nyán a tetőszerkezet, és bizonyára Önök is 
látják, hogy befejeződött az a 140 millió 
forintos beruházás, melynek következté-
ben energetikailag is kiváló iskola lettünk. 
Felújításra került a régi technikaterem, 
egy közösségi teremmel is gazdagodtunk 
ezáltal.

Álmaimban sem gondoltam volna, 
hogy az is sikerülni fog, hogy a gyerekek 
műfüves pályán focizhatnak. Polgármes-
ter asszonynak köszönhetően pályázati 
forrásból, vállalkozói támogatással való-
sult meg ez a beruházás 2017 nyarán.

2014-ben még a helyi vendéglőbe 
kellett átvinnünk az étkező gyerekeket, 
szerencsére ezt már vezetői megbízatá-
som elején sikerült visszaszerveznem az 
iskolába, és mosolygós, gyermekbarát 
Zsuzsi néni és Zsófi várja a gyerekeket az 
ebédlőben. A nyáron a kiszolgáló konyha 
felújítására is sor kerül.

Fontos volt számomra a kommuni-
káció erősítése tantestületen belül, így 
megszüntettem a kiskávézót, helyette fej-
lesztő szobát alakítottunk ki a szülőkkel 
az SNI-s, és BTMS-s tanulók számára. 
Minden héten műhelymunkákat tartunk, 

A beszéd elhangzott 2019. június 14-én az
Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola
tanévzáró és ballagási ünnepségén
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és számtalan csapatépítésen vettünk részt, 
ahol a jó hangulat mindig jelen volt. Eh-
hez anyagi támogatást kaptunk a szülői 
munkaközösségtől, melyet ezúton is kö-
szönünk.

Elkötelezettek vagyunk az egész-
séges életmódra nevelés terén, így évente 
3 alkalommal projektnap keretében is 
foglalkozunk ezzel a témával. Jó lenne, ha 
szülőktől is kapnánk ezen a téren több se-
gítséget! Mondjuk úgy, hogy felügyelik, 
hogy gyermekük mit vesz a boltban reg-
gelente. Idén meghívott vendégeink vol-
tak az ÁNTSZ munkatársai, akik a do-
hányzás megelőző kampányukat mutat-
ták be a fiataloknak.

Az idei tanévet Boldog Iskolaként 
kezdtük, ennek szellemiségében igyekez-
tünk dolgozni, megrendeztük a NÁDOR 
kupát, a farsangot, a Tavaszköszöntő fesz-
tivált, ünnepi műsort adtunk alcsútdoboz 
település lakosainak a nemzeti ünnepeink 
alkalmából, szerveztünk szavalóverse-
nyeket, vittük a gyerekeket színházba Bu-
dapestre és Székesfehérvárra. Megtartot-
tuk a gyerekek nagy örömére a Macina-
pot, a Valentin napot, az anyák napi mű-
sorokat, tartottunk Gyermeknapot, vittük 
őket a pályaorientációs kirándulásra, 
üzemlátogatásra a bicskei VIV-be, Spár-
ba, Tűzoltóságra, mentőszolgálatra, Vin-
cotech-be, és iskolát is látogattunk. Meg-
nézhettük a Letenyei Lajos Gimnázium, 
szakközépiskola és szakiskola tanműhe-
lyeit, ahol a cukrászok, szakácsok és fel-
szolgáló tanulnak kiváló szakemberektől. 
Négy évfolyam mehetett úszni hetente 
egy alkalommal.

Az osztályfőnökök segítségével 
ismét nagyon szép helyekre jutottak el di-
ákjaink az osztálykirándulások keretében. 
Felfedezték Budapest nevezetességeit, 
voltak 3D-s festménykiállításon, a parla-
mentben, állatkertben, élményparkban, 
több osztály is utazott a Balaton-partra, a 
Velencei-tó környékére. A hatodikosok a 
Pannonhalmi és Zirci Apátságot látogat-
ták meg, de akadt olyan osztály, aki több 
napra tervezte kirándulását, mert az a ma-
gyar kormány által támogatott volt.

Így terveztek kirándulást a végzős 
diákjaink, akik 3 napot töltöttek el a Zán-
kai Erzsébettáborban.  Ez is igazán nagy 
élmény volt, de Siposné Bokor Katalin-
nak köszönhetően a 7. osztályosok Er-
délybe utaztak a Határtalanul pályázat ke-
retében. Úgy gondolom életre szóló él-
ményt szereztek Böjte Csaba vendége-
ként, ahol egy éjszakát is eltölthettek, 
megnézték Déva várát, ellátogattak To-
rockóra, ahol családoknál voltak elszállá-
solva, felfedezték Erdély csodás tájegysé-
gét és történelmi helyszíneit.

Nagyon köszönöm Katának, hogy 
ezt a nem kis felelősséggel járó kirándu-
lást felvállalta az osztálya érdekében. Idén 

még az etyeki általános iskolával közösen 
szerveztük a kirándulást, de jövőre önál-
lóan szeretnénk utazni, ennek megfelelő-
en adtuk be a jövő évi 7. évfolyamosokra a 
pályázatunkat.

Sokan azt gondolják, hű de jó, hol-
naptól itt a vakáció, az iskola bezárja ka-
puit. Pedig nincs így, iskolánk 3 hetet vál-
lalt be táboroztatással. Jövő héten és azt 
követően napközis táborba hívjuk a gye-
rekeket, összesen 120 diákot foglalkozta-
tunk e két hét alatt.

Csodás élményben lesz része an-
nak a 10 tanulónak is, akik hétfőn indul-
nak Debrecenbe az országos diákolimpia 
döntőjébe 4 napos labdarúgó tornára. Még 
el sem hisszük, hogy az alcsútdobozi is-
kola képviseli Fejér megyét ezen a tornán. 
Nagyon szorítunk értetek, hajrá fiúk, haj-
rá Alcsútdoboz!

Július 14-20-ig ismét egyhetes Ba-
laton-parti táborozásra viszünk 30 diákot 
Zánkára, a Szivárvány projekt befejező 
programelemeként. 

Kedves Szülők! Azt gondolom, 
hogy iskolánk az oktató-nevelő munkán 
túl nagyon sokat ad gyermekeiknek. Ne 
felejtsék el ezt megköszönni, mert aho-
gyan Hegyi Noémi a szülői munkakö-
zösség képviseletében pedagógusnapkor 
elmondta: Fontos az elismerés, szükség 
van a köszönetre!

Essék néhány szó a tanulmányi 
eredményekről is, melyek az elmúlt 5 év-
ben szintén folyamatosan emelkedtek.

Idén 19 kitűnő, 20 jeles tanuló ve-
heti át tőlem a kiváló tanulmányi eredmé-
nyekért az igazgatói dicséretet. De fontos 
itt megjegyezni, hogy minden tanulót ön-
magához képest értékelnek a pedagógu-
sok, így összeszámoltam, hogy 74 juta-
lomkönyvet osztanak ki a tanévzáró al-
kalmából az osztályfőnökök. Mint aho-
gyan azt a pályázatomban is leírtam, min-
den gyermekben meg kell találni azt, ami-
ben kitűnik társai közül, amiért meg lehet 
dicsérni.

Öröm számunkra, hogy nem ka-
pott senki elégtelen osztályzatot, és az is, 
hogy végzős diákjainkat kivétel nélkül az 
általuk első helyen megjelölt középisko-
lába vették fel, szintén elégedett vagyok 
az országos kompetenciamérés eredmé-
nyeinkkel, hiszen falusi iskolaként az or-
szágos átlagon teljesítettünk.

20 tanuló adhat be pályázatot a 
Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványhoz, 
ami 2 millió forintot jelent az alcsútdo-
bozi iskola vonatkozásában a szülőknek. 
Bíztatom Önöket, pályázzanak! Aki idén 
nem érte el felsőtagozatban a 4,5 átlagot, 
az igyekezzen, legyen jövőre még szor-
galmasabb, hiszen ez egy hatalmas lehe-
tőség és segítség a gyerekek jövőjének 
megalapozásában.

Véget ért a 2018/19-es tanév, és 

számomra intézményvezetői megbízatá-
som első ciklusa, melyet rendkívül sike-
resnek értékelek. Nem volt könnyű, de na-
gyon sok segítséget kaptam iskolánk tit-
kárnőjétől, Szentgyörgyi Csillától, Bén-
dek Laci helyettes kollégámtól, vala-
mennyi kollégámtól, akik főként felké-
szültségükkel, kreatívitásukkal és az el-
hivatottságuk által könnyítették meg a 
munkámat.

Köszönöm Marcsinak, Jucinak, 
Krisztiánnak az iskola működéséhez kap-
csolódó nélkülözhetetlen munkájukat, 
öröm velük együtt dolgozni.

Természetesen nagyon sok köszö-
nettel tartozunk Tóth Erika polgármester 
asszonynak, hiszen ezek a beruházások 
nem valósulhattak volna meg, ha ő nem 
pályázik. Köszönöm azt, hogy ő végig hitt 
bennem, ha el voltam keseredve vígasz-
talt, ha örültem, velem együtt örült. 

Köszönöm a szülői munkaközös-
ségnek, a nevelőtestületnek, iskolánk dol-
gozóinak, az önkormányzatnak a belém 
vetett bizalmat, így boldogan mondha-
tom, hogy nem marad intézményvezető 
nélkül iskolánk, mert Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere újabb 5 év-
re adott megbízást számomra az Alcsút-
dobozi József Nádor Általános Iskola ve-
zetésére.

Szeretném Önök előtt kiemelni né-
hány kollégámat, akik jubileumi évet zár-
tak. Gratulálok Trézi néninek, aki 25 éve 
van a pályán és remélem még a nyugdíjas 
évei elérkeztéig a mi iskolánkban fog dol-
gozni. 

40 éve van a gyerekek szolgálatá-
ban a pedagógus pályán Béndek Lászlóné 
Marika és férje, Béndek László igazgató-
helyettes kollégám. Azt gondolom, az ő 
esetükben halmozottan érvényes az elis-
merő taps.

Most pedig szeretném átadni igaz-
gató dicséretemet a kitűnő és jeles tanul-
mányi eredménnyel bíró tanulók számára.

Kitűnők: Darula Kolos, Diamant 
Zoltán, Eck Fanni, Juhász Mihály, Marton 
Nikolett, Németh Dávid Benő, Bartus Ke-
vin, Fényi Dóra Ramóna, Jére Zsolt, Neu-
mann Ramóna, Pacsuta Fruzsina, Szen-
defi Jázmin, Tolnai Nikolett, Selettye Va-
nessza, Farkas Emília, Szauer Hanna, Dé-
ri Viktória, Ottling Ramóna Henriett, Be-
ke Antal Levente, Kalucza Tamás, Ke-
mény Ede.

Jeles tanulók: Kollár Krisztina, 
Zsigrai Zalán, Petrovits Bátor Robin, Ma-
tus Vanessza, Biró Bence Alex, Kovács 
Milán Linfer Kristóf, Nagy-Földházi At-
tila, Pataki Attila, Kipe Norbert, Schnepp 
Vivien, Boncz Bálint, Fényi Milán, Cser-
na Judit, Diamant Eszter, Matus Ádám, 
Keindl Gergő, Biró Olívia Zoé, Németh 
Lili Hanna, Márton Dóra.

folytatás a 6. oldalon
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Igazgatói dicséretet szeretnék átadni egy 
6. osztályos tanulónak, aki 2019. június 
11-én a Testnevelési Egyetemen vehette 
át Kásler Miklóstól, az Emberi Erőforrá-
sok Miniszterétől a Magyarország Jó ta-
nulója, jó sportolója díjat. Ő Baljer Kitti!

Igazgatói dicsérettel szeretném ju-
talmazni azokat a sportolókat, akik beju-
tottak a Debreceni diákolimpia döntőjébe.  
Antal Márton, Ángyás Ferenc, Budai 
Kristóf Tamás, Czene Gergely, Jakab Ger-
gő, Jére Dávid, Kalucza Tamás, Keindl 
Gergő, Matus Balázs, Szendefi Levente.

Felsős szülők talán emlékeznek a  
2014-es tanévnyitó beszédemre. Abban a 
3 lábú székről beszéltem. Egyik láb a pe-
dagógus, a másik a gyermek, a harmadik a 

szülő. Akkor fog jól működni a rendszer, 
ha mindenki sokat tesz az eredményekért, 
ezért most szeretném kihívni azokat a szü-
lőket, akik a közösség érdekében, isko-
lánk hírnevének öregbítésében is nagyon 
sokat tesznek, akiknek fontos, hogy a gye-
rekek többet és többet kapjanak: Boncz 
Sándor és családja, Keindl Zoltán és csa-
ládja, Czene Ferenc és családja, Németh 
Erika, Vargáné Ángyás Gabriella, Ottling 
Tibor, Hegyi Noémi, Pacsuta Tímea, Far-
kas Attila, Ángyás Ferenc, Mártonné Sza-
bó Zsuzsanna, Schnepp Katalin, Selettyé-
né Frandzel Éva, Szegediné Zentai Haj-
nalka, Fekete Rita, Szendefiné Csányi 
Mónika, Jéréné Komáromi Georgina, 
Gyökeres Gabriella, Diamant Katalin, 
Daruláné Erdős Margit, Petrovitsné Vö-

rös Mariann, Juhászné Schrauf Ágnes.
Egy szülőnek szeretnék idén 

Aranyfokozatú díjat adni, aki nagyon so-
kat segített nekünk ebben a tanévben is. A 
díj Jére Csaba képviselő urat illeti.

A 2019-es tanév végén Habsburg 
Mihály főherceg úrtól Pacsuta Ramóna 
vehette át a József nádor díjat. Ángyás 
Evelin kapta a Smolkó Balázs díjat, és Ja-
kab Gergő, Matus Balázs és Jére Zsolt a Jó 
tanuló, jó sportoló díjat. Gratulálunk! 

A VAKÁCIÓ felkiáltásával kívá-
nok valamennyi kedves diákunknak és 
családjuknak jó pihenést a nyárra!

Köszönöm megtisztelő figyelmü-
ket!

Keindl Zoltánné

folytatás a 5. oldalról

Alcsútdoboziak a Vál-völgyi Zsúron

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Vajna Józsefet (1924.07.14.) 95. születésnapja alkalmából  
Kolumbán Józsefné szül. Gulyás Lídiát (1927.07.29.)

92. születésnapja alkalmából  
Szoldinger Istvánt (1937.07.09.)

82. születésnapja alkalmából 
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!
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Mi az, ami megállít? Túl fáradt vagy? Nem alszol eleget és vasár-
nap pótolod be? Úgy érzed nincs erőd, talán nincs időd sem. Azt 
gondolod talán, hogy az ottani emberek közé nem vagy való. Ki-
néznek onnan, rossz élmények kötnek oda… Tényleg ez az, ami 
megállít? Tízből nyolc ember ezt mondja, úgyhogy teljesen meg-
értem, én is ezeket sorakoztattam fel magam előtt. Miért menjek? 
Kinéznek onnan biztosan, rossz szemmel néznek rám, megkér-
dezik: „Hol voltál eddig?” Mit fogok rá akkor válaszolni? Talán 
belekötnek az öltözetembe, miért jelenek meg így egy templom-
ban? Az igehirdetésért keljek fel? Azért, mert valaki beszélni fog 
és én hallgassak síri csöndben a templompadok között? De ha 
őszinték vagyunk magunkkal szemben, akkor rájövünk, hogy 
ezek mind a mi fejünkben csak kifogások. Az algopirin. Ne érez-
zem, hogy fáj. A kifogások hangzanak mindig a legjobban, pedig 
csak egy fájdalomcsillapító, hogy ne kelljen beismernem, hogy 
hazudok magamnak. De hogyan lehet feloldani akkor a hazug-
ságot? Csak az igazsággal. Tudod mi az igazság? Nem vagy any-
nyira fáradt. Van még ott erő. Valójában van időd. Hogy kinéz-
nek-e innen, vagy rossz véleménnyel lennének rólad? Mindenki 
ezt feltételezi, de valójában, ha belelátnánk egymás fejébe, még 
mi lennénk megsértődve, hogy mennyire keveset jár a gondo-
latuk mirajtunk. Ha őszinte vagy magaddal szemben, akkor látod 
azt, amit nekem is be kellett látnom. Mi az, ami megállíthat? 
Csak te magad! Amikor meghallod a harang hívó hangját, emel-
kedj fel, mert az neked szól. Jézus Krisztus egy meghívót ad a te 
kezedbe, de helyetted nem tud eljönni más, csak te. Most még le-
het, most még szabad. És elhiheted, jobban várunk téged, mint 
valaha! Megvan a lehetőséged, megvan a támogatásod, minden 
eszköz a rendelkezésedre áll. Jézus téged hív, és terád vár! Ezt ér-
tettem meg én is hajdanán, amikor belenéztem szívem tükrébe: 
„Emlékszem ott koldultam én is, valamelyik utcasarkon talán, 
amikor megkaptam a meghívót, és tátva maradt a szám. Kérdez-
tem, hogy mehetnék én? Nézd! Szennyes a ruhám! De Ő csak eny-
nyit mondott: Semmi baj, Téged a házigazda vár!”

Téged a házigazda vár!
Szeretettel:

Alcsúti Református Gyülekezet
Lendvai Sándor segédlelkész

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

Miért is ne járjak Istentiszteletre?

A megelőző írásomban szó esett a megbocsájtásról, az irga-
lomról, az adósság elengedéséről, ide értve az ellenünk elköve-
tett vétkeket is.

Szó esett a szülők gyermekeikbe fektetett fáradságukról, 
amelyet nem fizetség reményében tesznek, teszünk, már csak 
azért sem, mert a gyermek nem tudja ellentételezni nekünk azt. 
Legalábbis a mérleg nem kerül egyensúlyba. Itt azonban álljunk 
meg egy pár szóra! Jézus egyértelmű felszólítása: „Legyetek ir-
galmasok, amint Mennyei Atyátok is irgalmas”, irányba állítja 
gondolkodásunkat, de elmélkedésre is szólít. 

Tehát anélkül, hogy teológiai vitát indítanék, a kegyelem 
számomra nem azt jelenti, hogy mások mindent megtehetnek 
velem, mert irgalmas vagyok, hanem azt jelenti, hogy hasonlóan 
állok másokhoz, mint a Mennyei Atya mindannyiunkhoz. 
Ugyanakkor elég közhelyszerűen vágják rendszeresen a keresz-
tények fejéhez – többnyire nem keresztény emberek: „nektek 
meg kell bocsájtanotok!” Ha sikerül tisztán látni ebben a kérdés-
ben, számos csalódást kerülhetünk el.

Könnyű belátni – hogy a példánál maradjunk – gyerme-
keink nevelése nem fizetség nélküli munka, hanem célja van. Így 
nem arra való, hogy az irgalmas szülő szerepet félreértelmezve 
toljuk bele a gyermekbe az energiát, amely elvész, hanem növe-
kedik általa a gyermek, és ez az igazi eredmény. Irgalmasak va-
gyunk hozzájuk, és ennek egyik célja, hogy Isten irgalmát raj-
tunk keresztül tapasztalják meg, másrészt nem azonnali és mara-
déktalan ellentételezést várunk, hanem képességeinek megfele-
lő, joggal elvárható aktivitást. De azt elvárjuk tőlük, mert a neve-
lés így érhet célt. A kitartó példaadás a feltétele annak, hogy az 
irgalmasság, mint viselkedésminta átadódjon és beléjük ivódjon.

Az Egyház klasszikus tanításában olvashatunk a Szent-
lélek elleni bűnökről. Ebben van két mondat, amely segíthet el-
igazodni, ha megfelelő időt szánunk az átgondolásukra. A két 
bűn, vagy nevezzük az érthetőség kedvéért eredménytelen irá-
nyoknak az Isten felé vezető úton: 

ź vakmerően bizakodni Isten irgalmában
ź kétségbeesni Isten irgalmas voltáról

Az első annak az esetnek az eredménye, amikor a megengedő 
szülők gyermeke félvállról vesz mindent, mert megteheti, és 
amikor kikerül az életbe, kétségbeesik, mert nem lett felkészítve 
a felnőtt állapotra, miközben mindent megoldottak helyette. A 
másik szélsőség sokszor arról a szomorú előzményről árulkodik, 
amikor valamelyik szülő pardont nem ismerő vasszigora a kellő 
önértékelési képesség nélkül engedi az életbe a később bizalmat-
lan és örökké kompenzáló gyermekét. Számos párkapcsolati és 
családi nehézség oka az irgalom hiánya vagy átgondolatlan gya-
korlása a szülők részéről.
Jézus példabeszédeivel tanít. A tékozló fiú apja (Lk 15, 11-32), az 
irgalmas szamaritánus (Lk 10, 25-37), és a tartozást elengedő ki-
rály (Mt 18, 21-35) mind arról a stabil önértékelésről tanúskodik, 
amely személyiségük szerves része. Adja Isten, hogy gyermeke-
ink is kellően felvértezve röppenjenek ki onnan, ahol gyökereik 
és szárnyaik is megfelelően fejlődhettek ki Istenben bízó szüleik 
áldásos nevelői munkálkodása által.

Jäger Tamás
hitoktató

Bizakodás vagy kétségbeesés

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104
Hívható: naponta 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.

A mentőszolgálat/mentési hívószám.
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ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 
TÉRÍTÉSMENTES

INFORMATIKAI KÉPZÉST SZERVEZ 
AZ IDŐSEBB KOROSZTÁLY RÉSZÉRE

             
Helyszín:    Alcsútdoboz, Szabadság u.105.
    Közösségi terem            
Képző intézmény:   Székesfehérvári Szakképzési
    Centrum            
Képzés óraszáma:   40 óra            
Képzés ütemezése:   heti 1*4 órás alkalom            
Képzés tervezett kezdése:  2019.  szeptember 04.           
Képzés tervezett befejezése:  2019.  november  13.           

Képzés napok          
DÁTUMOK   -  IDŐPONTOK          

2019.09.04.   16:00-19:00            
2019.09.11.   16:00-19:00            
2019.09.18.   16:00-19:00            
2019.09.25.   16:00-19:00            
2019.10.02.   16:00-19:00            
2019.10.09.   16:00-19:00            
2019.10.16.   16:00-19:00            
2019.10.30.   16:00-19:00            
2019.11.06.   16:00-19:00            
2019.11.13.   16:00-19:00

VÁRJUK MIELŐBBI JELENTKEZÉSED,  HA MÁR ELMÚLTÁL ….. 
(ötven, hatvan, hetven) AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:
tel: + 36 70 396 0627
mail: polgarmester@alcsutdoboz.hu
személyesen: Polgármesteri Hivatal

            
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 sz. 
" Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben" 
c. projekt keretében
megvalósuló program

VÉRADÁS 
ALCSÚTDOBOZON

Értesítjük Önöket, hogy
2019. JÚLIUS 9-ÉN KEDDEN

 16.00 és 18.00 óra között az
ALCSÚTDOBOZI 

EGÉSZSÉGHÁZBAN
(Béke utca 2.)

véradást tartunk.

(személyi igazolvány, TAJ- és 
lakcímkártya szükséges)

AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!
MENTS ÉLETET!
MERJ SEGÍTENI!

KÖSZÖNET
Ezúton is megköszönöm az 

Alcsútdobozi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek

az áldozatos  munkáját, hogy
a június 22-i vihar kapcsán

a házam alagsorába beömlött
vizet kiszivattyúzták!

Örülök, hogy működik
falunkban ez az egyesület, és hogy 

azonnal elérhetők voltak.
Varga Ilona

Az Alcsútdoboz Községért Közalapít-
vány kuratóriuma az idei tanév végén is 
jutalmazta a helyi iskolába járó tehetséges 
diákokat „Jó tanuló - jó sportoló”, illetve 
„Jó sportoló” díjjal.

Név szerint: Jakab Gergőt, Jére 
Zsoltot, Matus Balázst. Mindhárman ki-
magasló sportteljesítményt értek el a tan-
év folyamán. Az alapítvány oklevéllel és 
ajándékutalvánnyal ismerte el teljesítmé-
nyüket.

Nagy örömünkre a Habsburg-csa-
lád hárommillió forint összegű támoga-
tást nyújt az alcsútdobozi nagycsaládok és 
egyedülálló szülős családok üdülésre. Ezt 

a támogatást közalapítványunk számláján 
helyezték el, így a kuratórium pályázati 
kiírást tett közzé, melyről a korábbi lap-
számban olvashattak. Már több család is 
pályázott. A beérkező pályázatokat a ku-
ratórium folyamatosan figyeli, és hozza 
meg támogató döntését azokról.

Az Alcsútdoboz Községért Köz-
alapítványt a kedves olvasó is támogat-
hatja, ha a jövőben adója 1 százalékát az 
alapítvány javára ajánlja fel.

Szilveszter Mária
kuratóriumi elnök

Hírek az Alcsútdoboz Községért
Közalapítvány tevékenységéről

ALCSÚTDOBOZI HÍREK

Ingyenes kiadvány

Kiadja Alcsútdoboz Település 
Önkormányzata

Megjelenik 500 példányban.
ISSN 2061-6422

Felelős kiadó:
Tóth Erika polgármester
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Véget ért újra egy nevelési év az óvodá-
ban. Egyre gyorsabban telnek a napok, a 
hetek, a hónapok. Még most kezdődött…, 
de már véget is ért! Egy pillanatra sem 
csukhatjuk le a szemünket, mert kimara-
dunk valamiből, ami fontos az életben. 
Például látni a gyermekeinket felnőni, 
napról napra fejlődni, érni. Minden pil-
lanat számít, mert édesek, aranyosak. Ne 
mulasszuk el figyelni őket, hogy emlé-
kezni tudjunk később ezekre a drága pilla-
natokra!

Az óvodás kor egyébként is a gyer-
mek fejlődésének egyik legintenzívebb, 
leginkább befolyásolható, a teljes szemé-
lyiség kialakulásának legfontosabb kor-
szaka. A gyermek ebben a korban a leg-
fogékonyabb a külvilág ingereire, ebben a 
korban lehet kialakítani azokat a szemé-
lyiségjegyeket, tulajdonságokat, melyek 
alkalmassá teszik őt a közösségi életre, a 
kiegyensúlyozott, boldog életre. Itt a Há-
romhárs Óvodában mi mindent megte-
szünk a gyermekek egészséges, sokolda-
lú, arányos fejlődéséért. Rengeteg színes 
programmal és sokféle fejlesztő tevé-
kenységgel töltöttük meg az idén is az 
óvodai életet. Sok mesét, verset és éneket 
tanultak a gyerekek, rajzoltak, kézimun-
káztak, barkácsoltak kedvük szerint, tor-
náztunk, táncoltunk, moziztunk, kirán-
dultunk többször is együtt. A nagycsopor-
tosok kivétel nélkül mind jártak úszások-
tatásra is, amit önkormányzatunk finan-
szírozott, utólag is köszönünk szépen. 
Igyekeztünk minden napra olyan progra-
mokat, tevékenységeket szervezni, me-
lyek élményekben, fejlesztési lehetősé-
gekben gazdagok.

Nagycsoportosaink megint bú-
csúznak az óvodánktól. Az óvodában töl-
tött 3-4 év alatt az iskolai éltre alkalmas, 
érett gyermekekké váltak.

„Itt minden volt, itt minden múlt, 
itt minden visszavár. Itt régi nap nem al-
konyult, és nem lett ősz a nyár. A pillanat 
itt megmarad, hát adjatok kezet, a kis szi-
get mindig szabad, csak emlékezzetek.”

(Török Sándor)M)
Május 31-én 17 órától rendeztük 

meg hagyományosan óvodánkban az év-
záró-ballagási ünnepséget. Az időjárás 
kedvezett nekünk, így az udvaron rendez-
tük be a kis színpadot és a szülőknek, ven-
dégeknek a nézőteret. Az idei évzáró mű-
sorukban a Tulipáncsoportosaink pünkös-
dölőt adtak elő. Pünkösd közeledtével a 

A Háromhárs Óvoda hírei

Óvodai évzárás legtöbb óvodában felelevenítik az ünnep-
hez tartozó népszokásokat, a gyerekek 
pünkösdi rigmusokat, versikéket, éneke-
ket, körjátékokat tanulnak. Ebből adtak 
elő a gyerekek az idén egy csokor körjá-
tékot, pünkösdi királyt és királynét vá-
lasztottak, párválasztó játékot játszottak, 
táncoltak. A szerepeket nem osztották ki 
előre az óvó nénik, meglepetés volt min-
denki számára, hogy ki nyeri el a király-
ságot, ahogy a játék kívánta, hiszen már 
hetekkel ezelőtt kezdték a készülődést, a 
gyakorlást. Ügyesen, éretten, vidáman 
szerepeltek a gyerekek, megmutatták te-
hetségüket, tudásukat. Büszkék lehetünk 
rájuk! A ballagási műsor második felében 
minden iskolába készülő gyermek kiállt 
egyedül is a nézők elé, és bátran szavalta 
el a ráosztott búcsúzó versét, majd táblára 
egy betűt felrajzolva bizonyíthatta érett-
ségét. A betűk összeolvasásával „Búcsú-
zunk az ovitól!” felirat vált láthatóvá. A 
csoportszobában folytattuk az ünnepsé-
get, ahol üdítővel, tortával, süteménnyel 
vendégül láttuk a ballagókat, és közben a 
szülők is elköszöntek az óvodától, a gyer-
mekeikről gondoskodó óvó néniktől, daj-
ka néniktől. Végezetül a gyerekek óvodás 
emlékeit összefoglaló, kedves fotó-össze-

Pedagógusnap alkalmából a Szülői Mun-
kaközösség anyagi támogatásával kirán-
dulást szerveztünk a Háromhárs Óvoda 
dolgozóinak és nyugdíjasainak, megkö-
szönve éves munkájukat.

Egész héten esett az eső, ezért iz-
gatottan vártuk szombatra a napsütést. 
Szerencsére az idő nagyon kegyes volt 
hozzánk. Úti célunk a Balaton, azon belül 
Tihany volt. A buszról leszállva felmen-
tünk a Tihanyi Bencés Apátsághoz. Elő-
ször a gyönyörű balatoni panorámát cso-
dáltuk meg, és egy mosolygós csoportkép 
után bementünk a templomba is. „Ezen 
hely a Balatonnak koronája”, melyet I. 
András király 1055-ben alapított. Az apát-
ságban ma is működik aktív bencés kö-
zösség, és itt őrzik a monostor alapító ok-
levelét, mely a legrégebbi, eredeti formá-
jában fennmaradt magyar nyelvemlék. 
Kirándulásunkat folytatva finom kávéval 
és fagylalttal frissítettük magunkat, majd 
a kis utcákat róttuk, ahol rengeteg árus kí-
nált népművészeti tárgyakat és levendulás 
készítményeket. Kóstolhattunk levendu-

Óvodai pedagógusnap a Balatonnál

állítást is megnézhettünk, ami sokunknak 
könnyeket csalt a szemébe. Emlékezni fo-
gunk rátok gyerekek, és bízunk abban, 
hogy ti sem felejtitek el ezeket az éveket, a 
szép óvodás emlékeket, és bennünket!

Mi már a jövő nevelési évre is ké-
szülünk! Lezajlott májusban az új neve-
lési évre szóló beiratkozás is. Minden je-
lentkező kisgyermeket fel tudtunk venni, 
így a 2019-20-as nevelési évben várható-
an a nagycsoportunk 24, a középső és kis-
csoportunk 20-20 fővel indul majd szep-
tembertől.

Augusztus hónapban óvodánk zár-
va tart. A nyáron kisebb karbantartási 
munkákat kell elvégeztetnünk az épület-
ben, konyhánk is megújul majd. Mosoga-
tó géppel szereljük fel, és korszerű, új bú-
torokkal rendezzük be pályázati forrásnak 
köszönhetően.

A 2019/20-as nevelési évet meg-
nyitó, első szülői értekezletünket augusz-
tus 29-én, csütörtökön 17 órától tartjuk, 
ahol megbeszéljük az elkövetkező egy év 
programjait, fontos feladatait, az óvodai 
élet szabályait, válaszolunk a kérésekre, 
kérdésekre. Sok szeretettel várunk min-
den kedves Szülőt! 

Óvári Zsoltné

lás limonádét, mézet és még sört is. A sok 
gyaloglás közben megéheztünk, így be-
tértünk egy hangulatos étterembe. A közel 
20 fős társaság egy asztalnál ülve külön-
böző sülteket fogyaszthatott el muzsika-
szó mellett. Ebéd után még énekeltünk is. 
Továbbsétálva Tündi néni érdekes törté-
netet mesélt a Kálváriáról és a visszhang-
ról. Utóbbit, ott kiránduló gyerekekkel ki 
is próbáltuk. Néhányan még a Marcipán 
Múzeumba is benéztünk.

Hazafelé indulva még megálltunk 
Balatonfüreden. A lábunkat a vízbe lógat-
va hűtöttük magunkat. A Tagore sétányon 
andalogva élvezhettük a lugassá nőt ró-
zsák illatát és a színkavalkád látványát. 
Itt, a magas platánfasor hűsítő árnyékában 
is jól esett a fagylaltozás. 

Hazafelé az úton arról beszélget-
tünk, hogy milyen jól éreztük magunkat, 
és hogy jövőre is szeretnénk az óvónők és 
dadusok munkáját megköszönve egy kis 
kikapcsolásos, csapatépítős kirándulásra 
elmenni.

Beke Krisztina SZMK elnök
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Az idei tanévben is úszásoktatáson – vízhez szoktatáson – vettek 
részt a nagycsoportosok, 2x8 alkalommal mentünk el a bicskei 
tanuszodába. A 22-es létszámból 21 szülő kérte, hogy gyermeke 
részt vehessen ezen a fejlesztésen. A kimaradó egy szülő egész-
ségügyi problémáktól féltette gyermekét. Minden alkalommal 
lezuhanyozva mentek a gyerekek a medencébe, és nagyon lel-
kesen végezték a feladatokat. Óra közben több kisgyereknek is 
meg kellett látogatni a mellékhelyiséget, és siettek vissza a vízbe, 
nehogy lemaradjanak valamiről. Voltak olyan kisgyerekek is, 
akik félve, óvatosan mozogtak, és voltak olyanok is, akiket meg 
kellett kérni Mónika néninek, hogy ne ugráljanak a medencébe, 
csak ha ő mondja! Két kis barátnő egymást próbálta bátorítani a 
feladatok gyakorlása során. A színes eszközök csábították a gye-
rekeket, amelyek segítettek abban, hogy a víz felszínén marad-
janak. Voltak, akiknek csak a bátorítás miatt kellett, és voltak, 
akik már segédeszköz nélkül végezték a gyakorlatokat. Elmond-
ható, hogy a gyerekek rengeteget fejlődtek mind bátorságban, 
mind mozgásban! Mónika néni játékos feladatai, kedves hozzá-
állása, az óvatoskodók segítése, bátorítása sokat jelentett a gyere-

kek számára. Amikor az oktatás véget ért, futottunk fel az öltö-
zőbe, és vetkőztek, törölköztek, öltöztek több-kevesebb segít-
séggel. Év végére már alig kellett nekik segíteni! Óriási fejlő-
désen mentek keresztül az önállóság terén! Itt nem volt pardon, 
könyörgés, mert igyekezni kellett a buszra. Az elején kapkodva 
segítettünk nekik, látták, hogy mi is sietünk, ezért ők is próbáltak 
igyekezni. Aztán következett a hajszárítás, ahol a fiúk óriási 
előnyre tettek szert. Ők gyorsan megszáradtak, és nekiláttak az 
elemózsiás csomagnak, míg a kislányok hosszú haját szárítottuk, 
miközben ők is majszolták, amit a hátizsákban találtak. Az úszás 
rengeteg energiát igényel, ezért éhesek voltak. De nem csak a fi-
nomságra, mert miután visszaértünk az oviba éppen ebédidőre, 
nem volt kegyelem az ebédnek sem! Ebéd után pedig mindannyi-
an mély álomba merülve aludtak a fáradtságtól. Utolsó alkalom-
mal a szülők is eljöhettek velünk, és megláthatták, mit tanultak a 
gyerekek! Sokan rá se ismertek a gyermekükre: „Az én fiam már 
így tud lebegni a vízen?” „El sem hiszem, hogy beleteszi a fejét a 
vízbe! Otthon meg visított, ha víz érte az arcát!” De volt olyan 
kisfiú is, aki az anyukája jelenlétekor sokkal félénkebb volt, mint 
nélküle. Ebben az évben 21-en kezdtük el a tanfolyamot, és 21-en 
fejeztük be! Nagyon büszkék vagyunk erre a csoportra! Még 
egyszer köszönjük az önkormányzat támogatását, hogy ezzel is 
bátrabbá, fegyelmezettebbé, figyelmesebbé és sokkal ügyesebbé 
válhattak gyermekeink, elősegítve ezzel is egészséges fejlődé-
süket!

 Némethné Galler Valéria

Úszásoktatásra járt a nagycsoport

Elérkeztünk a nevelési év végére, és közeledett a ballagás ideje. 
Mivel a ballagást követő hétvégére esett pünkösd, adódott az al-
kalom, hogy pünkösdölő játékot adjunk elő. A próbák során nem 
osztottuk ki előre a szerepeket, mindig más-más vezette a fiúkat, 
és a lányokat. Nem döntöttük el előre azt sem, hogy ki lesz a 
pünkösdi király és a királyné: előbbi a fiúk pillanatnyi erején és 
ügyességén, utóbbi a véletlenen múlott. Ez viszont azt is indo-
kolta, hogy minden fiúnak és lánynak meg kellett tanulni az ösz-
szes fiú-lány szerepet. Később a fiúkat vezető kisgyereket ki-
választottuk: Szöllősi Donátot, a többi továbbra is változó volt. 
Ezzel mindig érdekessé tettük a próbákat is, hiszen minden fiú és 
minden lány arra várt, hátha „Ő” lesz a király vagy a királyné. 
Legjobban a kakasviadalokat élvezték, mert azokon is mindig 
más-más fiúk vetélkedtek egymással. Elérkezett a nagy nap. Mi-
vel előtte napokig esett az eső, nem tudtunk az udvaron próbálni! 
De 31-én már megszánt minket a napocska, kisütött, és délelőtt 
helyszíni próbát tartottunk az udvaron. Délután nagyon izga-
tottan készülődtünk. Népviseletbe öltöztünk, és alig vártuk, hogy 
elkezdhessük műsorunkat. Amikor sorba álltunk, minden kislány 

Búcsúzik a tulipán csoport

folytatás a 12. oldalonfolytatás a 12. oldalon



Alcsútdobozi hírek

12.

július 06-07.  Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+36-20-4456256
július 13-14.  Dr. Kiss  Sándor

Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900 

július 20-21.  Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

+36 20-6615215
július 27-28.  Dr. Cseh Kornél

Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745 Á

ll
at

or
vo

si
 ü

g
ye

le
t

M E G H Í V Ó 

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK

2019. július 21. vasárnap 17 óra
Arborétum Kápolna

A FEJEDELEM
Emlékműsor II. RákócziFerenc tiszteletére
Oratorikus megemlékezés a fejedelemről,

a kuruc korról

Lakatos Dóra, Horváth Csongor,
R.Kárpáti Péter előadásában

A koncert alatt képzőművészeti kiállítás
tekinthető meg Kof-Kiss Sándor festményeiből

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

arra jelentkezett, hogy „Ő” vezesse a lányokat. A játék alatt to-
vábbra is izgatottak voltak, és nem csak ők, hanem mi felnőttek 
is, mert csak ott, abban a pillanatban derült ki, hogy a véletlen 
Jakab Lellét jelölte ki pünkösdi királynénak. A vetélkedőn a 
közönség vidáman, kuncogva figyelte, hogy erőlködnek a legé-
nyek: Weber Edi és Matus Szabolcs emelte fel a legmagasabbra a 
királynét, az ezt követő kakasviadalon kettejük közül Szabolcs 
volt az ügyesebb, ő lett a pünkösdi király. A játék végén ének-
szóra és zenére táncoltunk. A pünkösdölő után minden kislány 
felvette az ünneplő ruháját, és következett a búcsúzó rész. Min-
den kisgyerek elmondta a neki osztott verset, és a felállított táb-
lára és lerajzolt egy betűt, miközben a gyerekek egy búcsúzó ver-
set kántáltak. A végére a táblán ez a szöveg volt olvasható: BÚ-
CSÚZUNK AZ OVITÓLl! Ezt követően megkapták a roko-
noktól az ajándékaikat, az óvó néniktől a tarisznyájukat, és be-
ballagtunk a csoportszobába, ahol a gyerekeket a szépen meg-
terített asztal mellett sütemény, üdítő, és egy-egy jókora szelet 
torta várta, amit nagy szeretettel sütött Marika néni és díszítette 
Niki néni marcipánjaival.

Három évvel ezelőtt kiscsoportos óvó néniként új kis-
gyerekekkel, új szülőkkel ismerkedtünk meg. Amíg velünk vol-
tak, nap, mint nap igyekeztünk, hogy a legtöbbet, a legjobbat 
hozzuk ki belőlük. Gyorsan elszálltak az évek, és most el kell vál-
nunk tőlünk. Köszönjük a sok szeretetet, ragaszkodást, ölelést, 
mosolyt és vidámságot, amit tőlük kaptunk! A szülőktől búcsúz-
va köszönjük az együttműködést! Kívánjuk, hogy az iskolában 
sikerrel vegyék az akadályokat, csillagokkal és piros pontokkal 
legyen tele az ellenőrző! Gyerekek, ha erre jártok, gyertek be 
hozzánk egy puszira, dicsekedjetek el a sikereitekkel, hogy szeb-
bé tegyétek a napjainkat! Vidám nyarat kívánunk, hogy aztán új 
erővel kezdjétek az iskolát!

Andi néni és Anikó néni nevében is lejegyezte: Vali néni

folytatás a 11. oldalról


