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BOLDOG ÚJ ÉVET!
Azt hiszem, sokan ismerjük és szeretjük Zorán egyik szép dalának
sorait:
„Hogy értsd, egy pohár víz mit ér,
ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell”
Ez a kifejező megfogalmazás úgy általában is igaz az élet dolgaira, hiszen a viszonyítás az egyik legfontosabb értékmérőnk.
Hogy a fent megénekelt pohár mit tartogat, azt is a „mihez képest” kérdés szerint döntjük el. Az optimista szerint a pohár mindig félig tele van, a pesszimista szerint félig üres.
Az elmúlt év jó része valahogy tényleg félig telt pohár volt,
a járvány sok mindent elvett, viszont olyan plusz dolgokat adott,
amiből egy ideje már hiány volt. Mivel az optimistákhoz tartozom, nagyon értékelem a pohárnak ezt a „tele felét”, hiszen a

kényszerű „maradj otthon” alatt magam is értékes családi perceket, órákat kaptam, és kicsit nyugodtabb napokat élhettem át.
Eddig is voltak, ma is vannak és holnap is lesznek veszteségeink, de mögöttük mindig ott van a reménység fénye, ami –
ha elérünk az alagút végére –, már nemcsak dereng, hanem felragyog ránk. Így történt ez az elmúlt ünnepi napokban is, hiszen a
szentesti születés ragyogó fényessége mindenki számára utat mutat, és aki követi, egyre teljesebb életet élhet. Kívánom, hogy az
előttünk álló, még ismeretlen terhű és örömű 2021-es évhez legyen sok erőnk, jó kedvünk és bízó hitünk!
Alcsútdoboz Önkormányzata nevében boldog új esztendőt kívánok településünk minden polgárának!
Tóth Erika polgármester

CSODÁLATOS ÉLETPÁLYÁJÁT TUDHAT MAGA MÖGÖTT
Béndek Marikát köszöntöttük
Béndek Lászlóné Pedagógus Szolgálati Emlékérem
kitüntetést kapott

Kollégákkal a búcsúztató ünnepségen
Szív alakot formázva köszöntötték a diákok Béndek Marikát
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hírei, eseményei
Béndek Marikától búcsúztak
gyerekek, szülők és kollégái
Béndek Lászlóné, vagy ahogyan mindenki szólítja, Marika néni nyugdíjba
vonult.
Csodálatos életpályáját tudhat
maga mögött: 1979. szeptember 1-jén
kezdett el dolgozni tanítóként, az első három évben képesítés nélkül. 1982-ben
szerezte meg diplomáját az Esztergomi
Tanítóképző Főiskolán tanítói szakon,
népművelés szakkollégiumi végzettséget
szerezve.
A kezdetektől fogva osztályfőnökként tevékenykedett, s mindig arra törekedett, hogy egymást támogató, elfogadó,
segítő osztályközösséget kovácsoljon a
negyedik osztály végére.
Rendkívül szigorú, következetes,
ugyanakkor mosolygós és megértő pedagógusként ismeri mindenki. Fontos számára a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, az esélyteremtés, osztályfőnöki tevékenységének, pedagógiai
kompetenciáinak fejlesztése, valamint a
pedagógiai folyamatok, tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése.
Pályája során számos továbbképzésen vett részt, melyek közül a legmeghatározóbbak a következők voltak:
ź Tolnai-féle tanítási módszer,
ź Comenius 2000 minőségirányítási
módszerek,
ź Alternatív pedagógiai módszerek alkalmazása a tanítási órákon,
ź Kooperatív csoportmunkák a gyakorlatban
ź Tanulásirányítás mesterfokon
ź Mérés, elemzés az általános iskolában

1998-tól 20 éven keresztül vezette az alsós munkaközösséget, segítette a kollégákat és az iskolavezetést tapasztalataival,
ötleteivel, innovatív tevékenységével.
Kulturális programokat szervezett
és vezetett: Márton-napi házi és területi
versmondó versenyt, iskolai farsangot, az
óvodai nagycsoportosok Gólya-napját,
Kulturális Gálaműsort, Tavaszköszöntő
fesztivált, gyermeknapok, nyári napközis,
ottalvós, nomád és vándortáborokat. 20
éven keresztül végezte iskolánkban az Országos Kompetenciamérés telephelyi
koordinátor feladatait. 2014-ben első
körben jelentkeztette magát a Pedagógus
Életpálya pedagógus II. fokozatába, melyet 2015. áprilisában 100%-os eredménnyel teljesített. Portfóliójában így vélekedett magáról:
„Nagyon szeretem a hivatásomat,
szívvel-lélekkel tanítok, amíg csak lehet
tanító szeretnék maradni. A megszerzett
tudásomat tovább gyarapítom önképzéssel, szakkönyvek, szakfolyóiratok tanulmányozásával, s mindezt a tanulóim, fiatal kollegáim hasznára fordítom. Tanítói
pályán elkötelezettnek érzem magam, sok
éves munkatapasztalattal. Szakmai fejlődésem érdekében nyitott vagyok az innovatív módszerekre, mint alsós munkaközösség vezető szívesen részt veszek továbbképzéseken. A tantestület aktív, kreatív tagjának érzem magam. Amíg ezen a
pályán dolgozom és a hivatásomnak élek,
mindig és mindig fejlődni szeretnék a
diákok érdekében.”
Béndek Lászlóné 2020. december
27-én ment öregségi nyugdíjjal nyugdíjba.

Udvaron ünnepeltük idén a karácsonyt
Boncz Sándor családjától csodálatos fenyőfát kaptunk, melyet az iskola udvarára
állítottunk fel és minden diákunk egy-egy
dísszel ékesítette. Az udvari karácsonyfa
jó ötletnek tűnt, hiszen az udvarra kaptak
a gyerekek karácsonyi ajándékot. A Magyar Falu Programban a Gyermeksziget
Alapítvány által elnyert pályázatunknak
köszönhetően, felállítottuk a 4 kültéri
ping-pong asztalt, melyet azonnal birtokba vettek a gyerekek.
Köszönjük!

2020. december 18-án iskolánk dolgozói
egy meglepetés ünnepség keretében köszönték meg munkáját. Iskolánk valamennyi diákja az udvaron egy hatalmas
szívet alkotott és vastapssal búcsúztatta,
míg kollégái készítettek számára élménykönyvet, videót, humoros összeállítást írtak számára - Hogy milyen jó lesz
nyugdíjasnak lenni! –, és ő csak kacagott,
ragyogott, a hozzá illő kisugárzással!
Budai Barbara Kira 7. osztályos régi tanítványa csodálatos verssel köszöntötte.
Tóth Erika polgármester asszony méltatta
őt kiváló családanyaként, példamutató
pedagógusként és kiváló közösségi emberként, hiszen bármikor fordulhatott
hozzá segítségért, azonnal a közösség
szolgálatába állt.
Munkáját, amit a gyerekekért, családokért, iskolánkért tett, nem elég szóban
megköszönni. Ezért éreztem fontosnak őt
felterjeszteni a Pedagógus Szolgálati Emlékéremre, melyet Dr. Kásler Miklós miniszter úr elfogadott és ünnepélyes keretek között adhattunk át, megköszönve lelkiismeretes és példamutató munkáját.
Szívből gratulálunk ehhez az állami elismeréshez.
Drága Marika! Nyugdíjas éveidhez kívánunk jó egészséget, sok pihenést
és élményekkel teli éveket családod, barátaid körében és ne feledd, szeptembertől
visszavárunk!
Keindl Zoltánné
intézményvezető
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

Tükör által homályosan
1Kor 13, 12: …tükör által homályosan látunk…
Ébredj föl ember! Az Isten érted lett ember!
Keresztyén Testvéreim!
Óévi áhítatunkon sok mindenre emlékezhetünk, számba vehetjük az elmúlt évet, de rólunk árul el sokat, hogy mire és hogyan
tekintünk vissza. Valaki szerint nem történt nálunk semmi, valaki
szerint az egész év a koronavírusról szólt. Van, aki minden idejét
a politikai sajtótájékoztatók kommentelésével töltötte méltatlankodás közepette. A legfontosabb, hogy valóban látunk-e. Mert
még tükör által is csak homályosan. Az idei évben elmondhatjuk,
hogy nem omlottunk össze, mindeddig megsegített bennünket az
Úr. Koronavírus ellenére is fennmaradt gyülekezetünk. Csoda
ez. Nem kellett halomszámra temetni településünkön az embereket a vírus miatt. Csoda ez. Megindultak a gyermekfoglalkozások, és a járvány ellenére fejlődtek tovább. Csoda ez is. Megtörtént idén a lelkészválasztás, bibliaóráinkon elértük a 15 fős létszámot, ifjúsági csoportunk megszilárdult. Csodák között járunk. 5 felnőtt konfirmált reformáció ünnepén. Akarunk-e csodát
látni? Vagy odamerészkedve a tükörhöz is csak homályosan pislogunk? Tudniillik mindezek valójában az Isten megismeréséről
szólnak. Pál apostol amikor megírja a korinthusiakhoz írt első
levelében a szeretet himnuszát, az az Isten himnusza. A dicső
Krisztusról szól. És azt tárgyalja Pál, hogy miként lakozik Ő bennünk. Hogyan ismerhetjük meg az Istent cselekedetein keresztül,
hatásai által. Vagy ott a probléma, hogy mindent természetesnek
veszünk? Istent névtelennek tartjuk a véletlenek látszata alatt?
Bizony, hiába van előttünk tükör, ha még homályosan se akarunk
látni. De milyen jó, hogy az Isten tisztán lát. És ennek ellenére
szeret bennünket.
Ahogyan a gyülekezetünkre tekintünk, bizony úgy tekintünk Istenre is, hisszük vagy sem. Ahogyan az embertársainkkal
bánunk, úgy bánunk Jézusunkkal is. Óvodáskorunktól kezdve
azt tanuljuk, hogyan boldoguljunk a világban, ami kegyetlen. Ezt
nevelik belénk. De ez a világ, talán nem mi miattunk olyan kegyetlen? A homály miatt? Leélheted az egész életed anélkül,
hogy felébrednél. De ébredj föl ember! Az Isten érted lett ember!
Gyermekkorunktól kezdve tanuljuk: ki korán kel, aranyat lel, a
szépségért meg kell szenvedni, semmit sem adnak ingyen. Mindenki azt kapja… na vajon mit? Hát amit megérdemel. És állok
szemben az Istennel, és belenézek a tükörbe, a Szentírásba, és
rájövök, hogy ez a világ miattam olyan amilyen, de az Isten országa egyáltalán nem ilyen. Az Istenre egyik mondás sem igaz.
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Mert mi aztán nem keltünk korán életünk hajnalán, hogy megismerjük Istent, mégis aranyat leltünk az örök életben. Nem szenvedtünk meg érte szépségünkkel, de a mi Urunk Jézus Krisztus
mégis szenvedett, és az Ő tisztaságát kaptuk meg, semmit sem
adnak ingyen… persze nálunk…, de ingyen kaptál valamit homályos szemeid ellenére: a kegyelmet! Szigorú feddés és bocsánatkérés lett volna a részem, erre mégis lakomára hív az Isten. És
bár a saját képmását szeretné látni bennem, legjobb esetben is
csak torz töredékeit látja időnként felragyogni bennem és benned. És mindezek ellenére sem mondott le rólunk. Ilyen Istenünk
van. Valójában nem látjuk Őt, sőt, semmit nem is tudunk róla.
Tükörbe kell néznünk, az evangéliumba, a Szentírásba, amely
annak örömét rejti, hogy láthatjuk Őt homályosan, mert…. Ő
mindennek ellenére szeret bennünket. Pál apostolnak azért volt
ez annyira vesszőparipája, mert a kegyelmet minden érdemünk
nélkül kapjuk, sőt Isten az, aki kezdeményez mindvégig. Jól tudta Pál, hogy mi történne, ha azt gondolnánk mi, hogy az Isten szeretete kiérdemelhető. De sajnálom, Isten szeretete nem érdemelhető ki. Egy pillanat alatt kicsúszna a lábunk alatt a talaj, amikor
nehéz idők jönnek, mint most koronavírus idején, mert azt gondolnánk, hogy Isten nem szeret bennünket. De Isten szeretete
nem érdemelhető ki. Az adott. Isten azért szeret, mert te vagy, és
Ő él. Nyisd hát ki a szemed, nézz a tükörbe, a Szentírásba és –
még ha homályosan is, de – láss!
Ébredj föl ember! Az Isten érted lett ember! Ámen.
Lendvai Sándor református lelkipásztor

Sok minden nyugtalanít,
pedig csak egy a szükséges…
Év elején megint elhatározhatjuk magunkat. Ezt vagy azt fogom
tenni idén, ezt és ezt szeretném elérni. De sokszor csak az elmélkedésig jutunk el: vajon miért nem sikerült tavaly sem? És vajon
mitől sikerülne idén valamilyen fogadalmat véghez vinni?
A különböző fogadalmak közül most az emberileg fontosabb, egymás közti viszonyokra gondolok, nem a különböző
diétákra, bár sokak testi és lelki egészségének fenntartása miatt
annak is nyilván megvan a létjogosultsága.
Mi keresztények azt állítjuk, hogy Jézus Krisztust követjük. De vajon honnan merítjük a vezérelveket és bölcsességeket a
mindennapi élethez? Ha a Szentírást vesszük alapul, ezt olvassuk
benne: „Testvéreim! Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiábavalósá-
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gokon járatják az eszüket.” Ef 4, 17
Kik a pogányok? A pogányságot sokan összetévesztik az
istentagadással. A pogányoknak azonban van hitük, csak éppen
nem keresztény vagy nem teljesen keresztény hitük van. Jelenkori társadalmunkban körbe vagyunk véve a pogány vallások
vagy vallási elemek tömkelegével, amelyek sok esetben alkalmasak arra, hogy megtévesztő módon eltereljék figyelmünket
Jézus Krisztus és az Egyház tanításáról.
Vannak, akik a munkában vagy a teljesítményük maximalizálásában találják meg életük értelmét, mások a már említett
testi egészség mindenek elé helyezésében, és sokszor ezen kiválasztott terület mellett az élet többi részében esetleg kudarcok
sorozata éri.
De Jézus Krisztus nem arra tanított, hogy egyvalamit jól
csináljunk és a többi dologban majd lesz valahogy vagy alakul
hozzá, hanem ezt a parancsot adta: „Szeressétek egymást! Amint
én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról
tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13, 34-35) Mária és Márta
történetében Jézus külön ki is mondja: „Útjukon betértek egy
faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt
egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához és hallgatta a szavait.
Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendőket.
Egyszer csak megállt: „Uram – méltatlankodott – nem törődöl
vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem!” Az Úr azonban így válaszolt: „Márta,
Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít,
pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem
is veszik el tőle soha.” (Lk 10, 39-42)
Ezen a példabeszéden sokan szíven találva érezhetik magukat, főleg azok, akik a családjukat szolgálják. Nem gondolnám, hogy Jézus lekezelte volna a nőket, az őt befogadókat vagy
a háziasszonyokat. Ezt a történetet a maga egészében érdemes

érteni: Jézus tanítását hallgatva, e tanítás fényében felismerve
dolgunkat döntsünk életünk és mindennapjaink elrendezését illetően. Nem könnyű a feladat, de ha rátalálunk, Jézus szavai szerint
nem veszítjük el többet.
„A hit a továbbadás révén erősödik” – mondta szent II.
János Pál pápa. Adja Isten, hogy az újpogány világban körülöttünk gomolygó ígéretesnek látszó életvezetési modelleket az
Evangélium tanításának fényében vizsgáljuk meg, adjuk át a körülöttünk lévőknek: Jézus Krisztus tanítása, az isten- és emberszeretet törvénye mentén rendezzük el életünket a magunk helyén az új évben is.
Jäger Tamás

Tisztelt alcsútdobozi lakosok!
Január második szerdáján, 13-án az elmúlt harminc évben a januárban elhunytakért lesz felajánlva a szentmise, mely este fél hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus templomban. Imádkozzunk együtt értük, rokonaik, szeretteik!
Pálóczi Bálintné szül. Krámli Margit /1990.01.11./
Beck Hedvig /1990.01.21./
Németh Sándorné szül. Bálint Anna /1990.01.24./
Bárányos Mária /1991.01.04./
Ottling János /1991.01.13./
Tóth Pál /1993.01.23./
Szanyi Sándorné szül. Fábián Mária /1999.01.11./
Dobozi Józsefné szül. Krestenberger Erzsébet
/2003.01.07./
Érsek Erzsébet /2004.01.27./
Harangozó István /2004.01.14./
Németh Sándorné szül. Remete Mária /2005.01.05./
Boldizsár Jánosné szül. Bencze Mária /2006.01.19./
Dinnyés Jánosné szül. Szerencsés Teréz /2007.01.23./
Gyökeres András /2008.01.20./
Harangozó Károly /2010.01.31./
Józsa Sándorné szül. Montz Katalin /2012.01.13./
Németh Béla /2013.01.05./
Bujár János /2015.01.07./
Kiss Ferenc /2016.01.12./
Üdvözlettel:
Dr. Cseh Kornél

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Béres Ilonát
83. születésnapja alkalmából
Benkő Józsefet
82. születésnapja alkalmából
Szoldinger Istvánné szül. Lengyel Ibolyát
80. születésnapja alkalmából
Mindhármuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!
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Önkormányzati hírek
Közmeghallgatás helyett – beszámoló
a 2020. évben végzett munkáról
Az önkormányzati működés pénzügyi feltételei
A 2020. évi költségvetésünk főösszege a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt mintegy 575 millió Ft, amely az alábbi tételekből
állt össze. A bevételek jelentős része a 156 millió forintos állami
támogatás, amelyet működési célokra lehet fordítani. Ehhez jön
az adóbevétel, amely az elmúlt évben 50 millió forintot tett ki.
További bevételeink a pályázati tevékenységünkből származó
fejlesztési források, amelyekből a 2020. évi költségvetésben 206
millió forintot értünk el. A korábbi évről 163 millió forintot halmoztunk fel, mely az áthúzódó fejlesztéseket, feladatokat fedezte. Az előzőekben részletezett 2020. évi teljes bevételből a kiadási oldalon foglalkoztatásra 43 millió forintot terveztünk és
annyit is költöttünk. A település mindennapi működését szolgáló
dologi kiadásokra 95 millió forintot fordítottuk. Szociális támogatásokra mintegy 8 millió forint jutott. Beruházásokra 114 milliót, a felújításokra 76 milliót költöttünk. Egyes pályázataink következő évi megvalósítása miatt a jövő évre 174 millió Ft céltartalékot képeztünk. Az óvoda elmúlt évi fenntartása illetve működése mintegy 65 millió forintba került. A gazdálkodás során elsődleges szempontunk volt a pénzügyi fegyelem betartása,
amelynek következtében a likviditás is jól alakult, hitelfelvételre
sem a működéshez, sem a fejlesztésekhez nem volt szükség.
Mivel az országos vírusvédelmi alaphoz Alcsútdoboz önkormányzatának is hozzá kellett járulni, mintegy 4 millió forintos gépjármű adó bevételtől estünk el, amellyel az év elején, a
költségvetés tervezésekor még számoltunk, terveztünk rá kiadást. Ezt azonban az elvonás miatt már nem tudtuk teljesíteni.
Ugyancsak ez volt a helyzet a iparűzési adóbevétel esetében, ahol
a tervezéskor magasabb összeggel számoltunk, azonban a covid
miatt a vállalkozói adóbefizetések mintegy 3 millió forinttal
csökkentek. Ez volt az oka annak, hogy több, év elején betervezett feladat megvalósítása elmaradt, így pl. nem tudtuk létrehozni az un. „civil alapot” az egyesületeink, alapítványaink támogatására.
A kötelező feladatok ellátása
Szociális, család- és gyermekvédelmi feladatok
Pénzügyi oldalról a központi támogatás, szabályozási oldalról
pedig a helyi szociális rendeletünk tette lehetővé, hogy rendszeres és rendkívüli támogatásokat tudtunk nyújtani az alcsútdobozi
kérelmezőknek, rászorulóknak. 2020. évben mintegy 8 millió forintot fordítottunk ezekre a célokra.
A családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátása továbbra is hatékonyan működik településünkön. A nagyobb odafigyelésre, segítségre szoruló családokkal a családgondozón keresztül rendszeres a kapcsolattartás. Ezt a szolgáltatást a közös
hivatal székhely önkormányzata szervezi és finanszírozza a közös hivatalt létrehozó valamennyi önkormányzat területére. A
házi segítségnyújtásra az egyházi szolgáltatókkal való együttműködés révén van lehetőség településünkön.
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Az egészségügyi alapszolgáltatások működési
feltételeinek biztosítása
A 2020-as esztendő nagy változás hozott az egészségügyi ellátás
terén. A megszokott betegellátást márciustól jelentősen nehezítette a járványhelyzet, mert a covid vírus terjedésének mérséklése érdekében a személyes orvos-beteg kapcsolatokat a háziorvosi és a fogászati ellátásban is csökkenteni kellett. A háziorvosi
szolgáltatás terén Temesszentandrási doktor úr visszavonulása
miatt februártól az önkormányzatnak kellett működési engedélyt kérni az ÁNTSZ-től és finanszírozási szerződést kötni a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. Sajnos egész évben
helyettesítéssel tudtuk csak megoldani a feladatellátást, ami alacsonyabb óraszámú rendelési idővel járt. A megüresedett praxist
augusztus 1-től meg kellett hirdetnünk, melyre egy érvényes pályázat érkezett, a helyettesítést ellátó Dr. Hadházi Ádám háziorvos részéről. A pályázatot elfogadtuk, és Hadházi doktor úr cégével 2020. december 11-én megkötésre került a területi ellátásra
szóló feladat-ellátási szerződés, 2021. február 1. napjával kezdődően.
Településüzemeltetés
Ezen a területen a feladatok szerteágazók, melyeket igyekeztünk
tervezetten végrehajtani. Három főállású közalkalmazott mellett
három fő közfoglalkoztatott volt idén alkalmazásban. Munkájuk
a közterületek (buszmegállók, intézmények, parkjaink) rendszeres takarítására, a nyári időszakban a fűnyírásra, ősszel a lomb
eltakarításra, télen a hó eltakarításra terjedt ki. Elvégezték a közterületi vízelvezető árkok és a kisebb vízfolyások gyomtalanítását, tisztítását is. Részt vettek a sportpályák (iskolai és óvodai
sportudvar, futballpálya) gondozásában, a közterületek virágosításában, a növények napi ápolásában. Feladataik közé tartozott
a rendezvények, ünnepségek helyszíneinek előkészítése (zászlók kihelyezése, termek berendezése, eszközök szállítása). Kiemelt feladatuk volt a szociális tűzifa ideszállítása és a rászorulókhoz való eljuttatása. Az intézményeknél keletkező meghibásodások javítását is elvégezték, kihordták a lakosokhoz az önkormányzati, közösségi nyomtatványokat (levelek, újság, szórólapok). Elvégezték a települési kisbusszal adódó közösségi és szociális igényű szállítási feladatokat.
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A 2020-as évben a közterület fenntartáshoz 2 millió 600 ezer forint értékben új eszközöket, gépeket tudtunk beszerezni a Magyar Falu Program pályázatának köszönhetően: bozótvágó fűkaszákat, fűnyíró traktort, lombszívót, lapvibrátort, áramfejlesztőt és motoros fűrészt.

gyermekétkeztetést.
A 2019.évi Vidékfejlesztési Programos támogatásból
megvalósított konyhatechnológiai fejlesztésnek köszönhetően
mind az iskolai, mind az óvodai tálalókonyhánk felszereltsége és
berendezése korszerű, gépesítettségük higiéniailag a kor követelményeinek megfelelő.

Egyéb közszolgáltatások
Önként vállalt feladatok
Óvoda fenntartás
Településfejlesztés
Kisgyermek-nevelési intézményünk életében is jelentős változást hozott a vírushelyzet, mivel március 16. és május 25. között
az intézményben rendkívüli szünetet kellett elrendelni, azonban
a megszokott augusztus havi szünet két hétre csökkent. Az óvoda
kollégái a rendkívüli időszakban is aktívan tevékenykedtek, online csoportokban tartották a kapcsolatot a gyerekekkel és a szülőkkel, és a nyári szünet előtt még az óvodai ballagást is sikerült
megtartani. Az őszi időszakban elindult nevelési évet dolgozói
részről megbetegedések, házi karanténok nehezítették, de az intézmény működése folyamatos volt. Két hónap alatt sikeresen lezajlott a tetőfelújítás, amelyet szintén a Magyar Falu Programban
elnyert támogatásnak köszönhetünk, valamint megoldást nyert a
folyosói csőtörési probléma is. Köszönjük a szülők és munkatársak munkálatok alatt tanúsított türelmét, megértését!

Saját szervezésben 2020-ban az alábbi fejlesztéseket sikerült
megvalósítani.
Járdafelújítás a dobozi falurészen a Belügyminisztérium
15 millió forintos fejlesztési támogatása és 4 millió saját forrás
segítségével.

Kulturális feladatok
Az elmúlt évben a január és február hónapra tervezett közösségi
programokat még sikeresen lebonyolítottuk, azonban a járvány
miatt március 14. után a legtöbb kulturális rendezvényünk sajnálatosan elmaradt. A nyár folyamán a napközis tábort illetve a
Szent István Napot megrendezhettük, de az őszi és a téli eseményekre nem kerülhetett sor. A pályázati forrásból foglalkoztatott
kollégánk így a rendezvények szervezése helyett az idősek ellátásában, a közterületek fertőtlenítésében vett részt aktívan.
Gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés
A gyermekétkeztetés megszervezése, illetve ellátása is az önkormányzat feladatai közé tartozik. Ezt a feladatunkat is igyekeztünk minél jobban, hatékonyabban ellátni. Ennek érdekében már
évek óta a Hegedűs Vendéglővel kötünk szerződést, akik biztosítani tudják a szükséges szakmai előírások teljesítését, és az ételkészítésre vonatkozó egészségügyi szabályoknak való megfelelést.
2020. évben is kötelező feladatunk volt a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése. Amennyiben ilyen helyzetben lévő szülők kérték, akkor a
szünidőkben ingyenes étkeztetést biztosítottunk a gyermekek részére. Az e feladattal kapcsolatos költségeket és állami támogatást a költségvetésünk tartalmazta, csakúgy, mint az intézményi

folytatás a 8. oldalon
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folytatás a 7. oldalról

Zártkerti utak fejlesztése a Cserhegyen, a Kishegyen és a Rézhegyen az Agrárminisztérium 9 millió forintos támogatása és 2
millió saját forrás révén.

Bekerített gyümölcsös telepítés szilvafa oltványokkal a Dióson
az Agrárminisztérium 1 millió forintos támogatása és 1,5 millió
saját forrás révén

Helyi termelői piac kialakítása a Vidékfejlesztési Program 4,5
millió forint összegű támogatása és 3,7 millió saját forrás segítségével

Eszközfejlesztés közterület fenntartáshoz a Magyar Falu Program 2,6 millió forintos támogatásából.
Tetőfelújítás a Háromhárs Óvodában a Magyar Falu
Program 13,8 millió forintos támogatásából.
Szennyvíz elvezető csatorna fedlapok felújítása 1 millió
forintos kötött felhasználású saját forrásból.
Platánfasor ápolása 2 db fa megóvása érdekében elvégzett „fagyógyítás” költségére Mészáros Lőrinc támogatása 1 millió forint
Alcsútdobozt érintő fejlesztések
Szennyvíztisztító telep fejlesztés az ÉKDU6 kiemelt központi
projekt Alcsútdobozt érintő beruházási részének megvalósulása
KEHOP 95 millió forintos uniós forrásból a KDTVIZIG szervezésében.
A 8106 jelű, Alcsútdoboz-Etyek összekötő út felújítása a
Hatvan pusztától a faluközpontig futó útszakaszok a Magyar
Közút szervezésében a Magyar Falu Program 130 millió forintos
támogatásából valósultak meg.
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2021.évi fejlesztési terveink

Köszönet

A TOP területfejlesztési programban
2020. évben elnyert 138 millió forintos
pályázati támogatás alapján

A 2020. évi munkáról szóló beszámolóból
sem maradhat ki a köszönet azért a munkáért, amelyet az önkormányzati hivatal
köztisztviselői illetve közalkalmazottai
végeznek. Úgy értékelem, hogy a törvényességet mindenekelőtt szem előtt tartva, a tudásuk legjavát adva, az ügyfeleket
segítő hozzáállással, sok esetben feszített
tempóban teszik a dolgukat.
Hasonló elismerést kell megfogalmaznom a képviselő-testület irányába,

Az alcsútdobozi Háromhárs Óvodában 8
fő befogadására alkalmas mini bölcsődét
építünk.
A MAGYAR FALU
PROGRAMBAN 2020. évben elnyert
pályázataink alapján az alábbi
projektek megvalósítását tervezzük
Az alcsútdobozi Háromhárs Óvoda udvarában 30 milliós forrásból tornaszobát
építünk.
Az un. Turbucz közben a 28 hrsz.ú önkormányzati kezelésű utat újítjuk fel
aszfaltos minőségben, mintegy 16 millió
forint értékben.
A Sportcsarnok Közösségi Színtér
belső felújításához és egy fő művelődésszervező foglalkoztatásához 20 milliós támogatási forrást használhatunk fel.
Az egészségügyi központunk tetőterében 30 milliós támogatásból két szolgálati lakást alakítunk ki.

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosaink!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a helyi adórendelet módosításáról
2020. november 27-én meghozott döntés a Magyar Kormány
december 2-án bejelentett adóemelési stopja alapján
december 3-án visszavonásra került.
Ennek értelmében 2021-ben nem lesz változás sem az adónemekben,
sem a helyi adók mértékében.

vakcinainfo.gov.hu
Folyamatban van a regisztráció
a koronavírus elleni oltásra,
a vakcinainfo.gov.hu
weboldalon mindenki jelezheti
az oltás iránti igényét.

Állatorvosi
ügyelet

akik a közös gondolkodásnál, tervezésnél
és a döntéseknél minden esetben messzemenően a faluközösség tagjainak a szempontjait, érdekeit tartják szem előtt. Tiszteletdíj felajánlásaikkal pedig a helyi civil
csoportokat, közösségi programokat támogatják.
Ugyancsak szeretném megköszönni a lakosság nagytöbbsége részéről
tapasztalható együttműködést, segítséget
és a jobbító szándékú észrevételeket, javaslatokat!
Tóth Erika polgármester

január 01. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u.55.
+36 20 44 56 256
január 02-03. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
353 327 | +36 20 66 15 215
január 09-10. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u.26.
254 505 | + 36 20 94 11 900
január 16-17. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353 397 | +36 70 21 73 745
január 23-24. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u.55.
+36 20 44 56 256
január 30-31. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u.26.
254 505 | + 36 20 94 11 900

Tisztelettel:
Tóth Erika polgármester

Postánkból
Tisztelt Polgármester Asszony!
2020. Október 25-én helyhatósági választásokat tartottak Ukrajnában, melynek eredményeként településtársulások, ún. kistérségek jöttek létre.
Kárpátalján a magyar képviselet eredményes szereplésének köszönhetően létrejött a Szürtei kistérség, mely 12 települést
fog össze. Ezen kistérséghez tartozik Rát község is.
Ezúton, mint kistérség szeretnénk újra felvenni Önökkel a
kapcsolatot, annak reményében, hogy a már korábban kialakult
kötelékek ne merüljenek feledésbe, hanem a jövőben még inkább
erősödjenek meg.
Reméljük, hogy a járványhelyzet elmúltával sor kerülhet
személyes találkozókra is, melyek alkalmával megszilárdíthatjuk
testvér-települési kapcsolatunkat.
Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag Új esztendőt kívánunk!
Pálfy Kovács Erika

VÉRADÁS ALCSÚTDOBOZON
Értesítjük Önöket, hogy
2021. JANUÁR 14-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN
15.30 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!
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A Háromhárs Óvoda hírei
Rendhagyó Mikulás ünnep az óvodában
Advent kezdetével december elején már nagyon várják a Mikulást az óvodában a gyerekek. Az adventi naptár segítségével számoljuk a napokat karácsonyig és az első állomás, amit otthon is,
az oviban is várunk és megünneplünk, az a Mikulás érkezése.
Ez most az idén rendhagyó módon történt. Sajnos a COVID vírus miatti fertőzésveszély felerősödése és az oviban történt csőtörés javításának kényszerű elhúzódása miatt két összevont csoportban vártuk a Mikulást, csökkentett létszámmal. A
gyerekek nap mint nap tanulták a verseket, énekelték a téli és mikulásváró énekeket. Így – mivel december hatodika, Miklós
napja vasárnapra esett –, december negyedikén pénteken érkezett el óvodánkba a várva várt vendég. Az összes kisgyermek a
nagycsoportban gyülekezett, és énekelve, verseket mondva, izgatottan várakoztak. Kicsit meglepődtek, amikor megpillantották az ablakon kopogó, szájmaszkot viselő, piros ruhás, fehér
hajú és szakállú Mikulást, aki elmesélte, hogy már ő is nagyon
várta a találkozást, de a vírus miatt nem jöhet be az épületbe. Így
az ablakon keresztül, egy nagy piros zsákban adta be ajándékcsomagjait. A gyerekek örömmel köszönték meg, és búcsúzóul
még egy dalt énekeltek a Mikulásnak. Ezután a csoportban az
óvónénik irányításával szépen sorba álltak, kis- középső- és
nagycsoportos gyerekek, és Tündi néni mindenkinek kiosztotta a
várva várt ajándékot.

ÓVODAI KARÁCSONY
„Legyen az ünnep csendes,
Mint szíved dobbanása,
Legyen békés,
mint hó hullása,
Legyen szép,
mint gyertya ragyogása,
És vidám mint,
gyermek kacagása.”
A decemberi ünnepváró készülődésben a mikulás után már minden nap a karácsonyt várták a gyerekek. Sokat rajzoltak, festettek, verseket, énekeket tanultak, fenyőfadíszt, színes papírláncokat készítettek. Pihenésképpen mi nevelők szép diafilmeket vetítettünk, felolvasva a képkockák alá írt történeteket. Az ovis karácsonyt megelőző napokban pedig még mézeskalács sütésre is sor
került mind a két csoportban. Ez a tevékenység két napot vett
igénybe. Egyik nap szaggattuk és kisütöttük a tésztát. A másik
nap a gyerekek nagy örömére kidíszítettük a sok-sok mézeskalácsot. Bekenték fehér vagy színes habbal a tetejüket, és vidáman
szórták a színes cukorkákat, a diót a formákra.
Végül elérkezett az óvodai karácsony várva várt napja is. Már a
reggeli gyülekezés vidám, és izgatott ünnepváró hangulatban
zajlott. A gyerekek egyfolytában sütöttek, főztek a babakonyhában, és kínálgattak bennünket a finom süteményekkel. Aztán a
lányok perdültek-fordultak csodaszép ünneplő ruháikban, a háttérben szívhez szóló karácsonyi dalok szóltak. Majd együtt oda-
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Így telt rendhagyó módon a 2020. évi mikulás ünnepünk az óvodában. Reméljük, hogy jövőre újból a régi hagyomány szerint, az
összes kisgyermekkel együtt ünnepelhetünk.
T. Tóth Gabriella
gyűltünk a feldíszített fa alá, és újból elénekeltük az ünnepre tanult dalokat, és elmondtuk a verseket.
Tízórai után a nagycsoportban gyülekezve köszöntöttük
az ünnepet és Jézus születését, mindkét csoport előadta a műsorát. Ezután közösen meglátogattuk a kis- és középsőcsoport
szobát is. A gyerekek örömujjongással vették észre, hogy minden
csoportba megérkeztek a Jézuska ajándékai, a feldíszített fák alá.
A nap további részében örömmel vették birtokukba a játékokat, immár ki-ki a saját csoportjában. Nagy örömmel és elmélyült játékkal telt el a délelőtt. Csak az otthonmaradt gyerekeket
sajnáltuk, de reméljük, hogy az új évben az óvodába érkezve ők is
részesei lehetnek az új játékok és játéklehetőségek kínálta örömöknek!
Ezúton is köszönjük az önkormányzatnak, és mindazoknak, akik adományukkal hozzájárultak az óvoda karácsonyának
szebbé tételéhez!
T. Tóth Gabriella

Alcsútdobozi hírek
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A JELENLEG, VALAMINT A 2021-TŐL
ELÉRHETŐ OTTHONTEREMTÉSHEZ
KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

AZ OTTHONTEREMTÉS A CSALÁDTÁMOGATÁSOK
LEGFONTOSABB ELEME
Február elsejétől már azok is részt tudnak venni az otthonfelújítási programban, akiknek nincs most meg a fedezetük erre.
Egy olyan otthonfelújítási hitel indul, amelynek köszönhetően az
otthon felújításának költségeit előzetesen, egy hitelen keresztül
megkaphatják a banktól a családok, és utána a költségeik felét az
állam visszafizeti helyettük, és csak a maradékot kell törleszteniük, legfeljebb tízéves futamidővel.
A családtámogatások fontos alapelve az, hogy nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő elemek, még a babaváró támogatással is összevonhatók. Ha van egy pár, és családot alapítana, felveheti a babaváró támogatás tízmillió forintját; a csok
nagycsalád vállalása esetében akár újabb tízmillió forintos támogatást jelenthet, az ahhoz kapcsolódó kölcsön további 10 vagy 15

12.

millió forint gyermekszámtól függően, és akár még egy csokkal
vásárolt ingatlannál is igénybe vehető utána az otthonfelújítási
támogatás. Ehhez jár pluszban az illetékmentesség.
A családtámogatási elemek szabadon kombinálhatók,
egyszülős családok számára is elérhetők és már egy gyermek
esetén is, sőt a terhesség 12. hetét követően lehet élni a lehetőségekkel.
A többgenerációs együttélés megkönnyítésére, a tetőtér
beépítéshez a teljes összegű csokot fel lehet majd venni, de a kormány csökkenti az új építésű ingatlanok áfáját 27-ről 5 százalékra, ráadásul ezt az áfát is visszaigényelhetik azok, akik csokkal vásárolnak új otthont.
forrás: kormany.hu

