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Szűk körű ünnepség keretében búcsúztak
el az iskolától a ballagó diákok
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A József Nádor Általános Iskola

Tanévzárás
180 tanítási nappal 36 tanítási héttel, (59
távoktatási nappal)119 értékelt tanulóval
fejeződött be a 2019/2020-as tanév az alcsútdobozi iskolában. Tanulmányi eredményeket figyelembe véve 26 kitűnő, 24
jeles tanuló lett és 1 tanuló kivételével
mindenki teljesíteni tudta a tantervi követelményeket.
Ez a tanév azonban nem hasonlítható össze az előző évek eredményeivel,
hiszen sokkal nehezebb volt a tantervi követelményeket teljesíteni úgy, hogy a gyerekek 3 hónapon keresztül csak képernyőn keresztül láthatták a tanáraikat, csak
online tanórák keretében kaphattak magyarázatot a nehezebb feladatrészek meg-
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értéséhez. Volt, akinek volt otthon segítsége, volt akinek nem, volt, aki nagyképernyős monitoron nézte a feladatokat,
volt, aki laptopon, volt aki tableten, és bőven akadt olyan is, aki egy picike okos
mobiltelefonon. Előfordult olyan is, hogy
egy-egy családnak korlátozott internete
volt, így a tanuló nem minden órán tudott
részt venni. Rendkívül nehéz időszak volt
ez a tavaszi, de bízom benne, hogy mindenkinek tudtunk segíteni, és kellő türelemmel és megértéssel voltunk diákjaink
felé. A tanévet azonban nem ez alapján a 3
hónap alapján értékeltük, hiszen a tanév
szeptemberben kezdődött és tanulóink nagyon szépen bizonyítottak az iskolapadban ülve is. Aki visszalapozgatná az Alcsútdobozi Hírek utolsó 10 havi lapszámát, láthatja, hogy igen mozgalmas évünk
volt.

A tanévet úgy kezdtük, hogy két osztályban cserélt padlóburkolatot a Székesfehérvári Tankerületi Központ. Ősszel két
tanterembe kaptunk új bútorokat, egy
zongorát, egy interaktív panelt és három
játékelemet, melyet az iskola udvarára állítottunk fel. Évközben meghibásodás végett új bojlert, és fűnyírót is vásárolt számunkra a fenntartó. Márciusban a Mészáros Cégcsoport felajánlásaként újabb
két interaktív táblával lettünk gazdagabbak. Szeretnék beszámolni Önöknek arról
a hatalmas káreseményről, amit a nagy
esőzés az iskolában okozott. Sajnos a salakos futópályánk teljesen tönkrement, a
víz akkora erővel zúdult a pályára, hogy a
salakot elmosta a víz, nagy szintkülönbségek alakultak ki és használhatatlanná vált
teljes egészében. A Székesfehérvári Tankerületi Központnak, polgármester aszszonynak és a biztosítónak is jeleztük a
problémát.
Nevelőtestületünk állományába
Nagyné Kráin Katalin és Péterfi Nikoletta
érkezett, majd félévkor Hammang Erika
tanárnő kisbabáját világra hozta, így helyette Graziani Borbála tanárnő vette át a
történelem tantárgy tanítását.
10 teljes munkaidős, 3 részfoglalkoztatott, és 4 óraadó kolléga dolgozta végig a tanévet. Intézményünkben 1 iskolatitkár és 3 fős technikai személyzet dolgozik. Az éves munkatervünk valamennyi
programját megvalósítottuk, még akkor
is, amikor digitális oktatás volt.
Tartottunk tanévnyitót, év végén
osztályszinten bizonyítványt osztottunk,
a végzősöknek készítettünk online ballagást, de az utolsó pillanatban megváltoz-
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hírei, eseményei
tattuk elképzelésünket és mégis megtartottuk az ünnepélyes ceremóniát a szülők,
Habsburg Mihály Főherceg úr és felesége, Tóth Erika polgármester asszony és
Smolkó Istvánné Rózsika jelenlétében.
Megtartottuk a két nemzeti ünnepünket,
és az összetartozás napjára tanulóink közreműködésével zenés videót készítettünk.
Szintén videós felvétellel köszöntöttük az édesanyákat, és online megtartottuk a gyermeknapot is. Szerveztünk
versmondóversenyeket, matek versenyt,
angol felolvasóversenyt, sportversenyeket, Nádor kupát, Mikulás kupát. Részt
vettünk a Bicskei Rákóczi kupán, a Zrínyi
matematika versenyen. Tartottunk karácsonyi műsort, farsangot, részt vettünk a
Valentin napi bálon, ismét megrendeztük
a Macinapot és mesét is dramatizáltunk a
népmese világnapján. Nyolcadikos diákjaink sikeres felvételit írtak és bejutottak
az általuk megjelölt középiskolákba. Két
fő gimnáziumba, 1 fő szakgimnáziumba
és 8 fő szakközépiskolába. A tanév folyamán 8 szakkört működtettünk: báb-, angol-, kézműves-, rajz-, német-, kölyökatlétika-, alsós labdarúgás-, felsős labdarúgás szakkört. Tartottunk a 7. és 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozásokat, és minden évfolyamon biztosítottunk minimum heti 1 korrepetálást. Továbbra is együttműködünk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a Bozsik focit
szervezünk az alsósoknak. A Pannóniada
Gyermekkórussal fellépnek a diákjaink
Magyarország legszebb templomaiban,
és egyre többen veszik igénybe a Bicskei
Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény szolgáltatását. Helyben tanulhatnak a gyerekek furulyázni, fuvolázni
és helyben tudjuk megoldani a szolfézs
órákat is.
Mindkét nyári táborunkat megtartjuk. A Vakáció első hetén tartjuk a napközis nyári tábort, és július közepén 34
diákkal indulunk Zánkára az egyhetes
ottalvós táborba.
Öröm számunkra, hogy a Válvölgye Fiatalokért Alapítvány ösztöndíját
31 tanuló pályázhatja meg. Ők felső tagozatos diákok, akik 4,5 feletti tanulmányi eredménnyel zárták a tanévet.
Iskolánk 119 tanulója közül 96 tanuló kapott jutalomkönyvet, melyet a szülői munkaközösség támogatásával tudtunk megvásárolni, köszönjük szépen. Jól
látható, hogy iskolánkban nemcsak a kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elérő
diákokat díjaztuk jutalomkönyvvel, hanem azokat is, akik képességeikhez mér-

ten mindent megtettek azért, hogy jól teljesítsenek, kellő szorgalommal és figyelemmel álltak a feladatokhoz, kihívásokhoz. A bizonyítványosztáskor igazgatói dicséretet kaptak a kitűnő tanulók:
1. osztály: Tolnai Nóra, Szöllősi
Donát, Szauer Hédi, Molnár Lotti, Márton
Klára, Kovács-Sipeki Kata, Kis-Káldi
Borisz, Jakab Lelle, Gulyás András Iván,
Bőcs Panna, Bodnár János Dominik, Bartus Luca.
2. osztály: Darula Kolos, Diamant
Zoltán, Eck Fanni, Juhász Mihály, Petrovics Bátor Robin, Zsigrai Zalán.
3. osztály: Pacsuta Fruzsina, Pataki Attila.
4. osztály: Farkas Emília, Molnár
Orsolya, Selettye Vanessza.
7. osztály: Kalucza Tamás, Keindl
Gergő.
8. osztály: Kemény Ede.
Jeles tanulmányi eredményért
igazgatói dicséretet kaptak:
1. osztály: Varga Nóra, Poór Andrea, Ángyás Hanna.
2. osztály: Jankovics Benjamin,
Németh Dávid Benő.
3. osztály: Bartus Kevin, Bíró
Bence Alex, Fényi Dóra Ramóna, Jére
Zsolt, Linfer Kristóf, Nagy-Földházi
Attila, Szendefi Jázmin, Tolnai Nikolett.
4. osztály: Kipe Norbert, Baják
Laura, Szauer Hanna.

5. osztály: Baljer Márk, Beke Antal Levente, Boncz Bálint, Boros Olívia
Anna, Cserna Judit, Dobozi Gergő, Ottling Ramón Henriett.
6. osztály: Eck Korinna, Márton
Dániel.
7. osztály: Baljer Kitti, Németh
Lili Hanna.
8. osztály: Márton Dóra
Nagyon sok szülőnek köszöntük meg az
egész éves fáradozását, iskolánkért végzett tevékenységét, melyek közül kettőt
szeretnék most kiemelni, akik az iskola
aranyfokozatú támogatói díját kapták
munkájuk elismeréséül.
Az egyik díjazott Boncz Marika
lett, a másik Gulyás András.
Gratulálunk! Köszönjük, hogy a
hétköznapokon is sokat gondolnak iskolánkra és számos alkalommal segítették
munkánkat.
Böjte Csaba idézetével köszönöm
meg minden kedves diáknak, szülőnek, és
támogatónak a segítségét, bizalmát, türelmét és kívánok jó pihenést, egészséget a
nyári szünetre.
„Hiszem, hogy minden feladatra,
ami előttünk áll, van megoldás, és ha bízunk egymásban, ha összefogunk, ezeket
meg is tudjuk csinálni!”
Keindl Zoltánné
intézményvezető
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

Miért szeret még?
Talán sokszor találkozunk az igazságtalansággal a világunkban.
Ismerős gondolatok ezek mindenki számára: Majd az Isten megbüntet mindenkit. Viszont én egy saját gondolatot szeretnék megosztani veletek ma: Miért szeret még az Isten? Miért? Zsarnokok
vagyunk, erőszakosak, haragtartóak, önzőek vagyunk. Miért szeret minket az Isten? Személy szerint egy olyan családból jöttem,
ahol bántottak. Fizikailag és lelkileg. Iskolában sem volt jobb, ott
is. Későbbiekben, mikor felnőttem ismét történtek olyan dolgok,
amelyeket nehéz volt feldolgozni. Így hát elkezdtem tönkretenni
embereket. Egy éven át, akit csak tudtam bántottam. Nem tudtam
elfogadni azt, hogy szerethet engem valaki. Rájöttem, hogy az
emberek mind arra vágynak, hogy szerethetőek legyenek. Rájöttem arra, hogy nem vagyunk képesek önmagunktól szeretni,
mert minden bántásunk arról szól, hogy sebeinket nyalogatjuk
boldogtalanul. Rájöttem arra, hogy akiket a legnehezebb szeretni, azoknak van a legnagyobb szüksége a szeretetre. Majd végül
rájöttem még egy dologra: Én vagyok az, akit a legnehezebb volt
szeretni, mégis szeret Valaki. Engem sosem az borított ki, hogy
megbüntet az Isten egy rossz cselekedetem után. Éppen ellenkezőleg: Miért szeret még mindig? Talán tudta jól, hogy bűneim
megbánásához nem a büntetések által jut el, hiszen bírtam a bün-

Ökológiai megtérés
Az előttünk álló nyár izgalmasabbnak ígérkezhet a korábbiaknál,
mivel lassan feloldódnak a korlátozások, és a megújult természet
új világlátásra hív minket.
Az embertől megszabadult élővilág fellélegzéséről, magára találásáról a médiában látott képsorok elgondolkodtatnak,
és esélyt adnak, hogy a jövőben érettebben viszonyuljunk a minket körülvevő teremtett világhoz.
Sokszor elhangzott már, hogy az ember keresztény önazonossága nem merülhet ki a vasárnapi szentmisék és egyéb
vallásos cselekmények kipipálásával, hanem tevékeny, ha úgy
tetszik, a világot jobbá formáló élete kell, hogy válasz legyen Isten ajándékozó szeretetére. Ennek az életnek a része a teremtés
megbecsülése is.
Noha úgy tűnhet, a vallás nem fektet megfelelő hangsúlyt
a környezetvédelemre, a téma a Teremtés könyvében legalább
2500 éve napirenden van. Elég harmadik oldalig eljutni a Szentírásban, hogy elolvashassuk: „Ültetett az Úristen egy kertet
Édenben, keleten, és elhelyezte benne az embert, akit alkotott.
(…) Fogta tehát az Úristen az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje, és őrizze meg.” (Ter 2, 8, 15)
Valóban, az ember sokkal jobban érzi magát egy rendezett
környezetben, mégis oda jutottunk, hogy Földünk egyes részei
valóságos szemétteleppé váltak. Mindenki szívesen látja gyermekét rendezett kertben szaladgálni, szűkebb s tágabb környezetünk állapota mégis sok szempontból kétségbeejtő. Pedig Isten
nem akármit adott nekünk, hanem olyan élet lehetőségét, amelynek szimbóluma egy kívánatos és élvezhető kert.
Ezzel az ajándékkal feladatunk és felelősségünk van. Ideje tehát elgondolkodni, és hozzáállásunkat megváltoztatni. Örök
életünk a Földön kezdődik, rajtunk áll annak minősége.
A hozzáállásunk ezzel kapcsolatos változását Ferenc pápa Laudato si' kezdetű enciklikájában „ökológiai megtérésnek”
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tetéseket elég természetesen. De növelte a szeretet adagját. Miért
szeretsz még mindig? – kérdeztem tőle. Rájöttem, hogy a pofonban és a simogatásban egy közös van: mindkettő érintés. De mi
emberek rettegünk az Isten simogató szeretetétől és helyből elutasítjuk azt. Vágyunk a pofonokra, vágyunk a csalódásra, vágyunk arra, hogy bűnt és büntetést lássunk. De miért? Mert ebben
élünk. Ez vesz minket körül, ehhez vagyunk szokva. Feltettem
ezt a kérdést magamnak: Meddig akarunk csalódni magunkban,
másokban, és Istenben? Miért akarunk mindig az a nép lenni,
akiket a balsors régen tép? Miközben Ő a győzelem. Ő a szeretet.
Ő egyszerre a Szerető, a Szeretett és a Szeretet. Egyetlen egy parancsolatot adott nekünk: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én
szerettelek titeket.” Akarod-e megismerni, hogyan szeretett téged? Gyakran mondogattam én is: Szeretek mindenkit. De épp
csak azt nem éreztem, hogy szeretve vagyok. Maga az Isten szeret engem. És kérdem azóta is továbbra: Miért szeret Isten, miért
szeret még? Hogy lehet, miért nem mondja ki: elég?! Nem mondja, hogy elég. Még akkor sem, ha botütést kap, akkor sem ha megtagadjuk, akkor sem, ha arcul köpjük. Még a kereszten és szétfeszített karokkal sem mondta, hogy elég. Hanem inkább széttárt, vérző karjait arra használta, hogy átölelje a világot. Engem.
Ezért lettem én lelkész. Miért szeret még? Derítsd ki!
Lendvai Sándor református lelkipásztor
nevezi. „A rögeszmés fogyasztói magatartás a műszaki-gazdasági rendszer szubjektív tükörképe. Valójában csak túl sok az eszközünk a kevés és silány célra. (…) A keresztény lelkiség az életminőség felfogásának alternatív módját javasolja, és olyan prófétai és szemlélődő életstílusra bátorít, amely a fogyasztáshoz
való ragaszkodás megszállottsága nélkül képes a mélységes
örömre. (…) Nincs tehát minden veszve, mert az emberek, akik
képesek végletekig lealacsonyodni, képesek felemelkedni, újra a
jót választani és megújulni is, minden rájuk erőltetett mentális és
társadalmi korlátozás ellenére. Képesek őszintén magukba nézni, rádöbbenni megcsömörlöttségükre, és az igazi szabadság felé
vezető, új utakra lépni.” – fogalmaz a szentatya.
Aprópénzre váltva: mindenki úgy, és ott hasson, ahol tud.
A gyermekeinknek mutatott példa, a környezetszennyező anyagok mellőzése, a hulladékkal járó tevékenységek ésszerűsítése
mindenki számára adott. Nem kell egyedül megmentenünk a
Csendes-Óceánt, elég, ha nem szemetelünk. Nem kell tüntetni a
pandákért, elég, ha nem egy fél méteres láncon tartjuk a kutyát,
amíg él. Nem kell mindenről lemondani, csak arról, ami feleslegesnek bizonyul és ártalmas az élőlényeknek. Átgondoltabb és
szerényebb életvezetésről van itt szó, hogy ami lényeges, megőrződjék mindannyiunk javára.
Adja Isten, hogy folyamatos felé fordulásunk a teremtett
világgal való harmónia megélését is jelentse, hogy a természeti
világra valóban ajándékként tekintsünk, és Assisi Szent Ferenccel együtt hálatelt szívvel forduljunk Isten felé:
„…Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem,
Füveket és színes virágokat.
Áldott légy, Uram, minden emberért,
Ki szerelmedért másnak megbocsát…”
Jäger Tamás hitoktató
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Templombúcsú karantén után,
plébános nélkül
Az alcsúti katolikus templomot 1907-ben
Jézus Szíve tiszteletére szentelték fel, így
búcsúnapja minden évben a pünkösd utáni harmadik héten, szentháromság vasárnap és Úrnapja vasárnap utáni pénteken
van. Jézus Szívének tisztelete már korábban is jelen volt az egyházban, de a XVII.
században Alacoque Szent Margit-Mária
francia szerzetesnő látomásai segítettek
abban, hogy e tisztelet világszerte elterjedjen. Margitnak tizenhét éven keresztül
megjelent Jézus, és megmutatta neki az Ő

irgalmasságát, és szeretetét, mellyel elsősorban a bűnösök felé fordul, és ezt a szeretetet lángoló szívének képével tette érzékelhetővé. (A szív a mi nyelvünkben is
szimbolizálja a testet és a lelket is.) A látomásokat a mi templomunk eredeti oltárának egy festménye is megörökíti, mely a
szívét megmutató Jézust és Alacoque
Szent Margitot ábrázolja.
Az idei templombúcsút – már hagyományosan – a pénteki szentmisével,
az azt követő virrasztással, majd a vasár-

napi még nagyobb körben megtartott misével, és a mise utáni szeretetvendégséggel ünnepeltük. Imre atya halálát követően még nincs véglegesen kinevezett plébánosa Bicskének és Alcsútdoboznak, így
a szertartásokat Gerendai Sándor, csákvári plébános atya vezette, aki az átmeneti
időben helyettesít Bicskén és annak társplébániáin is. A vasárnapi misét egyben az
elhunyt dr. Csőke Ferencné Ilonka néni
lelki üdvéért mutatta be Sándor atya,
hangsúlyozva, hogy benne az egész faluközösség által szeretett személyt hívott
magához a Mennyei Atya.
Az idei borongós idő nem tette lehetővé,
hogy a templomkertben folytassuk az ünneplést, így a közösségi házban láttuk
vendégül egymást az otthon készített finomságokkal.
A plébánosi helyzet azonban remélhetőleg nem olyan borongós, mint az
időjárás volt, hiszen megyéspüspökünk a
verbita szerzetesrendet kérte meg a bicskei és így az alcsútdobozi plébánia ellátására. Tudomásunk szerint augusztus 15től, Nagyboldogasszony ünnepétől, egy
lengyel és egy indonéz pap látja el Bicske
és társplébániái papi feladatait. Az alcsútdoboziak szívéhez közel állnak a verbiták,
hiszen Szelei Gyurka atya, korábbi plébánosunk is ehhez a rendhez tartozott, és
azóta is többször volt kapcsolatunk evvel
a missziós renddel. Nagy örömmel és szeretettel készülünk a fogadásukra. Imádkozzunk értük, hogy Isten akarata szerint,
a Szentlélek által vezetve végezhessék
körünkben munkájukat!
dr. Cseh Kornél
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Önkormányzati hírek
Saját hatáskörben hozott
döntések
Június hónapban Alcsútdoboz Település
Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– a képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi fontosabb döntéseket hozta.
7/2020. (V.29.) számú határozattal elfogadásra került Alcsútdoboz Település Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelés.
9/2020. (VI.11.) számú határozattal kiválasztásra került a kivitelező
az Alcsútdoboz 406 hrsz.-ú, Béke u.17. sz.
alatti Háromhárs Óvoda tetőfelújítási
munkálataihoz. Az összegszerűségében
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó helyi
vállalkozóval megkötésre került a szerző-

dés, amely szerint 2020.08.31-ig kell elkészülnie a felújításnak. A projekt során
megvalósul a palatető cseréje, és a régi
szép épület cserépfedést kap.

Egyéb tájékoztatás
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatása szerint szeptember hónapban megkezdődhet a KEHOP 3.2.1-15-201600002 projekt keretében az un. „elkülönítetten gyűjtendő hulladék” gyűjtésére
szolgáló edények kiosztása, az érvényes
hulladékszállítási szerződéssel rendelkező háztartások számára. Ez kiváltja a zsákos gyűjtést, bevezetve a két gyűjtőedényes rendszert. Az edények kiosztását logisztikailag helyben kell megszerveznünk, amely zárható ingatlan helyszínt és
segítő személyzetet követel meg. A további részletekről ennek kidolgozása után
fogunk lakosainknak tájékoztatást adni.
Az elmúlt napokban elkezdődött a
Belügyminisztérium önkormányzati fej-

2020. augusztus 20. Futballpálya:
16.00 óra FALUNAPI
VÍGASSÁGOK
Főzőverseny
Kispályás foci
Gyermekprogramok
ugrálóvár, népi játszótér arcfestés,
póni lovagoltatás,
kerékpáros ügyességi verseny
Tűzoltó bemutató
Díjátadók
Faluvacsora
Utcabál
Tűzzsonglőrök bemutatója
Tűzijáték
11-es rúgás
Tisztelettel hívja és várja Önöket
Alcsútdoboz Település
Önkormányzata

6.

Tóth Erika
polgármester

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

FALUNAPI
PROGRAMELŐZETES
2020. augusztus 20. Arborétum
Kápolna:
10.00 óra SZENT ISTVÁN NAPI
MEGEMLÉKEZÉS
Ünnepi beszédek, vers, ének
11.00 óra ÜNNEPI SZENTMISE

lesztéseket támogató pályázatának megvalósítása. A projekt keretében Alcsútdoboz önkormányzata 15 millió forint vissza
nem térítendő támogatásban részesült, a
település (nagyobb részben) dobozi és
(kisebb részben) alszegi falurészén futó
járda felújításához benyújtott kérelmünk
alapján. A fejlesztéshez 3,8 millió forint
önrészt biztosítunk. A felújítás alatt minden közlekedőtől türelmet, megértést kérünk!
Az Alcsútdoboz Községi Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázat keretében benyújtotta
sportfejlesztési programját, amely kedvező elbírálásban részesült és támogatást
kapott. Ennek keretében a Talentis Consulting Zrt., mint adózó, mintegy 2 millió
forint TAO támogatást nyújt az Egyesületnek a futballpálya játékterének a felújításához. A fejlesztés megvalósítására az
előttünk álló hónapokban kerülhet sor.

06/70 370 3104
Hívható: naponta 16 és 08 óra között,
hétvégén egész nap.
A mentőszolgálat/mentési hívószám.
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VÉRADÁS
ALCSÚTDOBOZON
Értesítjük Önöket, hogy
2020. JÚLIUS 23-ÁN
CSÜTÖRTÖKÖN
15.00 és 18.00 óra között az
ALCSÚTDOBOZI
SPORTCSARNOKBAN
véradást tartunk.
(személyi igazolvány,
TAJ- és lakcímkártya
szükséges)
AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!
MENTS ÉLETET!
MERJ SEGÍTENI!

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.

Alcsútdobozi hírek

A Háromhárs Óvoda hírei
Kapcsolattartás a Családokkal
Kismadár csoport
Óvodánk 2020. március 16-án határozatlan időre bezárt a koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel. A március 3. hetében létrehozott Kismadár messenger csoporton keresztül tartottuk a
kapcsolatot a szülőkkel és a gyerekekkel.
Az óvodai naplóban szereplő hetirend
szerint küldtük a gyerekeknek megtervezett játék és tanulási lehetőségeket:
Hétfő: Vers-mese, mozgásos játékok
Kedd: Rajz, mintázás, kézimunka
Szerda: Ének-zene, énekes játék,
zenehallgatás
Csütörtök: Külső világ tevékeny
megismerése környezeti és matematikai tartalommal
Péntek: Gyermektánc
Így „készültünk” a Húsvéti ünnepekre, az

Anyák napjára és így „ünnepeltük
együtt”.
Csoportunk nagyon aktív volt: az
anyukák olvasták, figyelték a napi terveinket, ötleteinket; köszönték, dicsérték és
minden nap érkeztek kedves gyermekképek, néha videók is a gyerekekről a tevékenységi tervhez kapcsolódóan is, de a
családok jelenlegi mindennapi életét érintőek is.
Az első héten láthattuk H-t tornázni, B-t és L-t foglalkoztató füzetben feladatokat megoldani, A-t kirakózni, Z-t
trambulinozni a testvéreivel és E-t vacsorát készíteni magának és a kistestvérének… Anita óvó néni pedig vidám fényképeket küldött az Arborétumban megvalósult kirándulásunkról és a közös ünneplésről a huszárral…
Niki néni és Szöllősiné Gabi néni
kiírták az óvoda ablakaira: „Hiányoztok

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel és szeretettel
köszöntjük:
Vajna Józsefet (1924.07.14.)
96. születésnapja alkalmából
Kolumbán Józsefné szül. Gulyás Lídiát (1927.07.29.)
93. születésnapja alkalmából
Radványiné Rózsahegyi Ágnest (1930.07.28.)
90. születésnapja alkalmából
Szoldinger Istvánt (1937.07.09.)
83. születésnapja alkalmából
Kocsis Józsefet (1940.07.12.)
80. születésnapja alkalmából
Bencze Józsefet (1940.07.21.)
80. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

Gyerekek! Várunk vissza Benneteket!” –
melynek mindenki nagyon örült és köszönték üzenetekben szívecskékkel.
A második héten egyik nap E. apukájával szerelt és egy másik napon pedig
elénekelte nekünk az Erdő szélén házikó… kezdetű dalt, K. tojásmozaikot készített kishúgával, majd színes tojásokkal
díszítették az udvaruk bokrait, B. locsolóverset mondott mindenkinek, H. folytatta a tornát, Z. lábnyomat-nyuszit készített nővérével, B. papírguriga nyuszit barkácsolt…
Március 31-én megszületett B.
kishúga, K-nak pedig kiesett az első
foga…
Néhány anyuka hétvégén is üzent,
küldött fényképeket, videót: B., H., A. tojásokat festettek, K. megmutatták az otthon nevelgetett kisnyuszikat és A. locsoló
verssel köszöntötte a kislányokat, anyukákat, óvó néniket…
Az 5. héten is érkeztek gyermekképek, videók, élmények és kicsi szívecskék a köszönet vagy öröm kifejezéseként.
Láthattuk H-t jóízűen reggelizni,
majd egy másik nap játék-autózni az udvarukon. Mosolyoghattunk E-nek, mert
kifestette magát édesanyja smink-készletével, mikor anyukája nem figyelt és azt
mondta: „Nagylány akartam lenni!”, de
aranyos volt akkor is, mikor az udvaron
azt játszotta: „Én vagyok Vaiana!” (egy
általa ismert és szeretett meséből), vagy
mikor egyik nap talált otthon egy zsetont
és azt mondta: „Elviszem IZGILAND-be
játszani, ha vége a vírusnak.”
A Tematikus tervhez kapcsolódóan H. elkészítette anyukájával a tulipános
szívkártyát a nagymamájának ajándékba
és mellette készítettek másfajta ajándékokat is saját ötlet szerint: tenyér nyomatból
cserepes virágot, szív képet virággal,
fényképpel.
Nagyon örültünk, hogy jelentkeztek, írtak, ha csak képen is, de láthattuk a
gyerekeket, de nagyon hiányzott már személyesen mindenki.
Az aktívabban bejelentkező anyukák folyamatosan bíztatták egymást: „Kitartás!”, „Hamarosan újra találkozunk!”
és a mosolygó arcok, szívecskék küldése
mind azt mutatta: hogy mindenki nagyon
vágyik már erre.
Kocsis Zsuzsa
óvónő
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Csúnya világ volt június 14-én
Alcsútdobozon
Sártenger a Bem utcában
Június idusán a településünkre lehullott
extrém mennyiségű csapadék sok kárt
okozott. Az egyes magán ingatlanokat, a
közterületeket, közösségi tereket elöntő
nagy mennyiségű víz, iszap és sár eltakarítása azóta is napokat, heteket vesz
igénybe. A kármentésben jelentős szerepet vállaltak helyi tűzoltóink, köszönet érte! Sokat segített helytállásuk, a
nehéz helyzetben tanúsított problémamegoldásuk.

A kárenyhítés érdekében a biztosítóhoz
fordultunk, valamint bejelentést tettünk
Vis Maior eseményről, a helyreállítási
keretből támogatást kérve. Sajnos a jövőbeni hasonló helyzetek elkerülése érdekében beadott, védekezést szolgáló, árokmélyítési és padkanyesési kérelmünket
elutasították. Ennek indoka, hogy csak a
káresemény előtti állapot helyreállítása
támogatható a vis maior keretből. Esetünkben ennél több a cél. Mi azt akarjuk,

Tó volt a focipályán
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hogy a kritikus helyeken kimélyítsük az
árkokat, kitisztításra kerüljenek a – most
jól láthatóan – problémát okozó átereszek,
megnyissuk a rosszul funkcionáló fedett
árkot. A padkanyesés is egy olyan eszköz,
amelynek révén a vizet az árokba szeretnénk terelni, de ez sem helyreállítás, így
vis maiorból nem adható hozzá pénz. De
nemcsak anyagi kérdés a védekezés. Felelős hozzáállással és a környezetünkre
jobban figyelő szemlélettel is sokat lehetne tenni a természet erőinek „csapásai” ellen. Most is megmutatkozott, mennyire
szükséges lenne a földművelő gazdákkal
egy megegyezés arról, hogy felelősen
szántsanak-vessenek. Hogy hagyjanak ki
árkokat a területük végénél, amely felfogja a csapadékvizet. Így nem törne be akadálytalanul a sár, az iszap és a víz az utakra, a lakóházak udvarába, garázsába, alagsorába.
Mivel egyelőre semmilyen forrást
nem sikerült szereznünk, saját erőből
kezdjük el a magaslati településrészekről
lezúduló víz útjának a szabaddá tételét, az
„árvíznek” legkitettebb helyeken. Konkrétan 3 olyan közterületi áteresz kitisztítására kerül sor – árokmélyítéssel együtt –,
amely most problémát okozott. A további
védekezés megvalósításához, illetve a
külterületi csapadékvíz elvezetés kiépítésére pályázati lehetőségeket keresünk.
Ehhez magasabb döntéshozói segítséget
is kérünk, valamint a gazdákkal egyeztető
megbeszélést hívunk össze egy un. „földművelési etika” betartása érdekében.

Alcsútdobozi hírek
Mindezek mellett az is igaz, hogy az akkora esők, aminek a közelmúltban elszenvedői voltunk, szinte kivédhetetlen
helyzeteket idéznek elő, de mégis meg
kell tennünk mindent, ami rajtunk múlik.
Itt mondok köszönetet Jére Csabának, településünk alpolgármesterének, akivel
azon a hirtelen jött csapadékos vasárnap
délutánon a falut bejártuk, és próbáltunk
segíteni, amiben tudtunk. És Csaba másnap is bobcat-re ült, és tolta, tolta el a sarat
az utakról, járdákról. A viharkárok és a védekezési téma azóta is napirenden van az
önkormányzatban, és ha nem is azonnal,
de mielőbb szeretnénk elérni a fent leírt
célok megvalósítását.
Kedves lakosainkat pedig arra kérjük, hogy az ingatlanjaik előtti közterületet mindig az évszaknak és az időjárásnak megfelelően rendszeresen gondozzák
és tartsák rendben, ahogy erről az Alcsútdobozi Hírek június havi számában leközölt 5/2015.(III.30.) sz. helyi szabályozás
rendelkezik! Beletartozik ebbe a járda és
az árok tisztántartása, tehát akár a belefolyt iszap eltakarítása is, melyre jó megoldás lehet a kertünk végébe való elhordás, vagy az árok partján való elterítés. Én
magam is ezt szoktam tenni, ha szükséges. Ne rakjuk ki az árokszélre, és ne várjunk másra! Oldjuk meg magunk, kérjük
meg gyerekeinket, unokáinkat, hogy segítsenek! Így biztosan rendben lesz a portánk környezete, és jobban fogjuk érezni
magunkat a bőrünkben. Az Önök partnersége mindebben elengedhetetlen, hiszen
az igazi siker a legtöbb esetben az együttműködésben rejlik!
Tóth Erika
polgármester

Tönkrement az iskolai salakos futópálya

Kiöntött a szennyvízátemelő a Föld utcában
Feltört az aszfalt a Hársfa utcánál
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Helyi értékeink
Három évvel ezelőtt adtunk hírt arról, hogy a faluközpontban felavatásra került egy újszerű installáció, a Helyi Értéktár Tábla.
Ennek köszönhetően településünk legfontosabb értékei fotókon

Állatorvosi ügyelet
július 04-05. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745
július 11-12. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256
július 18-19. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900
július 25-26. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20-6615215
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láthatók, és leírásuk is olvasható a fém és fa keretben rögzített,
forgatható „ablakokban”. Az eltelt idő alatt sokan megálltak a
tábla előtt és rácsodálkoztak az értékgyűjteményre, amely a helyieknek is, és az idelátogatóknak is elnyerte tetszését. Idén májusban megújultak, felfrissültek az értéktár tábla ablakai. További fotók és feliratok kerültek fel, olyanok, amelyek eddig nem kerültek bemutatásra. Érdemes ismét megtekinteni bárkinek, aki
erre jár, ha korábban már látta is.
A Helyi Értéktár Tábla kiötlője és megvalósítója a Szili
házaspár. A fém és fa munkák Árpád keze alól kerültek ki, felesége Zsuzsa, a fotókat és a leírásokat készítette. És amint látjuk
azt is fontosnak tartják, hogy a szép kivitelű „információs pont”
ne kopjon meg, gondoskodnak a tábla minőségének szinten tartásáról. Azt gondolom nem túlzás azt mondani, hogy a Helyi Érték Táblával egy új helyi értéket hoztak létre, amelyet KÖSZÖNÜNK nekik!
Tóth Erika

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

