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ÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS AZ ISKOLÁBAN

KÁPOLNAEST MÉSZÁROS JÁNOS ELEKKEL

ÚTFEJLESZTÉS A BEM UTCA TURBUCZ KÖZI RÉSZÉN

Nagy öröm számomra, hogy ismét együtt
ünnepelhetünk, együtt zárhatjuk a tanévet, és ballagtathatjuk el a végzős növendékeinket.
Rendkívül nehéz másfél éven vagyunk túl, amely megtanított bennünket
bizonyos dolgokat előtérbe helyezni. Volt
miért izgulni, aggódni, átgondolni, hogy
mi az, ami fontos és mi az, ami kevésbé.
Azt gondolom, most mindannyian egyre
gondolunk, a legfontosabb a családunk,
az egészségünk. Alcsútdoboz lakossága
és iskolánk is komolyan vette a szabályok
betartását, így a mi iskolánkat szerencsére
nem kellett karanténba helyezni. E mögött
óriási fegyelmezett és szervezett munka
állt, melyet köszönök iskolánk és az önkormányzat valamennyi dolgozójának.
A 2020/21-es tanév tantermi oktatással kezdődött és bíztunk valamennyien
abban, hogy ez így is marad. 177 tanítási
napból azonban a kisebbek 25-öt, a nagyobbak 40-et töltöttek digitális oktatással. A tavalyi évből már sok tapasztalatot
szereztünk és már nem új kihívásnak, hanem egy új lehetőségnek éltük meg az otthonról tanítást. Ez persze senkinek sem
volt könnyű, melyért hálával tartozom a
szülőknek, tanároknak egyaránt, akik olykor emberfeletti erőket mozgattak meg,
hogy nektek – kedves gyerekek – sikerélményetek legyen.
Sikeresen teljesítettük a tanévet, és
minden sikeres bizonyítvány mögött ott
egy kisdiák és az ő élettörténete, aki kellő
szorgalommal, motiváltsággal, vagy éppen támogatással, bátorítással érte el eredményeit. Biztos vagyok benne, hogy voltak nehézségek, kudarcok, melyeket szépen legyőztetek és most büszkén vehetitek át megérdemelt bizonyítványotokat.
131 fővel zártuk a tanévet, 26 kitűfolytatás a 3. oldalon
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A József Nádor Általános Iskola

Csapatépítés szülőkkel
Az utolsó tanítási napon a 6.osztály tanulói métázni, hámháborúzni hívták a szüleiket. Amíg jót játszottak, addig a falukemencében elkészült a kemencés lángos.
Igazán szuper délután volt. Ősszel folytatjuk.....
Mariann néni
osztályfőnök
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hírei, eseményei
folytatás az 1. oldalról

nő és 19 jeles bizonyítványt oszthatunk ki
a mai napon. Elégtelen osztályzatot senki
sem kapott, és a Vál-völgyi Fiatalokért
ösztöndíjpályázatot 22 felső tagozatos
diákunk pályázhatja meg.
Ami ebben az évben nekünk nagyon hiányzott, az a közös élmény Önökkel. Igyekeztünk sok programot kínálni
diákjainknak, de sok területen korlátozva
voltunk. Nem tarthattunk szakköröket,
sportköröket, nem mehettünk színházba,
uszodába, nem tarthattuk meg a farsangot
úgy ahogy mi szerettük volna, nem hívhattunk más iskolából diákokat, így elmaradt a Nádor kupa, online tartottuk meg a
Márton napi szavalóversenyt. Ami a legfájóbb volt, hogy nem engedhettük be
Önöket sem az iskolán belüli versenyeinkre, programjainkra.
Ahogy csökkentek a szigorítások,
nálunk olyan arányban emelkedtek az élmények az utolsó 1 hónapban. Azt kértem
a pedagógusoktól, hogy legyenek szívesek minél több élményhez juttatni a diákokat. Így csütörtökönként „Kihívások
napját” tartottunk osztályok között, megrendeztük a hagyományos gyermeknapi
akadályversenyt, és kirándulni vittük őket
Eplénybe, Veszprémbe, Tatára, Tatabányára, Győrbe, Pápára, Herendre, Budapestre, Visegrádra. Több alkalommal sétáltunk az arborétumban, elmentünk a
Cédrushoz, a Hódvárakhoz, Tabajdra a
mezítlábasparba és olyan osztály is akadt,
aki a szülőkkel tervezett csapatépítést
szurkolva a magyar válogatottnak, megfűszerezve egy kis métával, számháborúval, sütögetéssel.
Néhány perc múlva boldogan kiáltják diákjaink, hogy vége az évnek, itt a
Vakáció, de hétfőtől ismét gyerekkacajtól
lesz hangos az iskolaudvar, mert elkezdődnek a táborozások. 37 kisdiákkal veszi
kezdetét a napközis tábor, majd július 5től 40 táborozóval utazunk a Balatonra
egyhetes ottalvós táborba Zánkára.
Már azt is tudjuk, hogy a következő tanév is élményekkel kezdődik, mert 3
felső tagozatos osztályunk adta be pályázatát az Erzsébettáborok őszi osztálykirándulás programjára, így közel 50 diák
utazhat ismét Zánkára. Elmaradtak a Határtalanul kirándulások is, de a mostani 6.
osztályosok örülhetnek, mert ugyan a 8.
osztály nem utazhatott tavaly, de ők elmehetnek a nyertes pályázatból jövőre Szlovákiába. Ez az osztály több mint 1 millió
forintot nyert.
Az iskolánkat támogató Gyerek-

sziget Alapítvány több pályázatot adott
be, hogy a gyerekek és pedagógusok munkáját, élményeit támogathassa. Pályáztak
a Magyar Falu Programban kültéri sporteszközökre, így 4 ping-pong asztalt kaptunk ajándékba, és jelenleg is van bent pályázatuk a HigsTech Suli programra –
amellyel egy 20 millió forintos okostantermet lehet elnyerni, illetve a Magyar Falu Programban, mely összeggel a nyári
ottalvós táborozás költségeit szeretnék
csökkenteni. Szintén a Gyereksziget Alapítvány adott be pályázatot Alcsútdoboz
Önkormányzatához, ahol a Civil szervezetek támogatására lehetett pályázni.
150.000 Ft-ot nyertünk a napközis tábor
egynapos kirándulására. A mai napon
kaptunk hírt egy nyertes pályázatunkról
is. Iskolánk nevelőtestülete a Vál-völgye
Környezetvédelmi és Tájvédelmi Egyesülethez adott be pályázatot, melyen
300.000 Ft-ot nyertünk. A székesfehérvári tankerületi központ tanév közben egy
interaktív táblával és 17 tanulói tablettel
növelte eszközállományunkat.
Azt gondolom, hogy ennyi jó hír
után nézzünk bizakodóan a jövőbe, legyünk optimisták és segítsük egymást, támogassuk valamennyien iskolánkat!
A tanévzáró további részében kiállhattak a közönség elé a kitűnő, és a jeles
bizonyítványt elérő diákjaink. Megköszöntük a végzős diákok szüleinek támogató munkáját, Keindl Zoltán szülő kapta
meg az Aranyfokozatú támogató díjat, hiszen a 3 gyermeke 17 évig járt az alcsútdobozi iskolába. Ez idő alatt mindig sokat
tett az iskola közösségi életéért. Az elismerések sorában igazgatói gratulációt fogadhatott Szanyiné Halgancz Teréz tanítónőnk ahhoz az állami kitüntetéséhez,
melyet kiemelkedő pedagógusi tevékenységéért Dr. Kásler Miklós miniszter úrtól
kapott. Trézi Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült. Egy-egy csokor virággal
búcsúztunk el két nyugdíjba vonuló kollégánktól, Béndek Lászlóné Marikától és
Kovács Attila tanár úrtól. Kiérdemelte a
gratulációt Vas Szilvia tanárnő is, aki a
ballagás és tanévzáró délutánján államvizsgázott le, és szerzett matematika tanári diplomát.
Miután a diákok szájából felcsendült a VAKÁCIÓ, a díjat átadása következett.
Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg úr 2021-ben Kalucza Tamás Ferencnek és Keindl Gergőnek adományozta a József Nádor díjat. Főherceg úr arról
tájékoztatott minket, hogy szeretné ezt a

feladatot fiatal unokaöccsére bízni, így
szándéka szerint utoljára adja át a díjat.
Ezt megköszönve iskolánk személyre
szóló ajándékot készített számára. Kemele Zoltán vállalkozó tükörórába gravírozta iskolánk főépületét és köszönetét.
Smolkó Istvánné Rózsika jelenlétével és gratulációjával Németh Lili Hanna és Biró Olívia Zoé kapta a Smolkó Balázs díjat.
Az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány által alapított Jó tanuló, jó
sportoló díjat a kuratórium tagja, Tóthné
Tóth Gabriella adta át Baljer Kittinek és
Baljer Márknak.
Gratulálunk valamennyi díjazottnak!
Az ünnepélyes tanévzáró után a ballagás
következett. 16 végzős diákunk köszönt el
az iskolától szavalattal, énekkel, köszöntő
beszéddel.
Kedves Végzős Diákjaink! Az életetek egy szakasza lezárult, de kezdődik
egy új kihívásokkal, reményekkel teli. Kívánunk nektek sok sikert, teljesüljenek
vágyaitok, álmaitok, váljanak belőletek
kiváló szakemberek, becsületes felnőtt
emberek. Kálnay Adél néhány sorával búcsúzom: Te vagy az, aki nyitott szemmel és
szívvel jársz a világban! Te vagy az, aki
észreveszi az élet apró szépségeit, te segítesz jó szívvel, ahol éppen kell, általad lesz
a világ még szebb és jobb!
Keindl Zoltánné
intézményvezető
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Minden forrásom belőled fakad

Elsőáldozás

Azt vettem észre, hogy sok ember legnagyobb problémája az önbizalom hiánya. Nem biztosak magukban, nem biztosak abban,
hogy amit csinálnak, helyesen teszik-e, és bizonytalannak érzik
az életük számos területét. Sokszor emiatt frusztráltak, és próbálnak kifelé sokkal stabilabbnak látszani, mint amilyenek valójában. Általában valamivel kompenzálniuk kell ezt a bizonytalanságot, főként hamisan tükröződő anyagi villogással vagy más
erőfitogtatással.
19 éves voltam, amikor egy lelkigyakorlaton az előadást
tartó szerzetes testvér kijelentette, hogy a keresztény ember nem
magabiztos, hanem Istenben bízó ember. A hit és a bizalom kéz a
kézben járnak (a bibliai görög a hitre és a bizalomra ugyanazt a
szót használja). Az ószövetséggel ismerkedve feltűnhet, hogy a
zsidók egyik legfontosabb imádsága, a „Smá Jiszroél” kezdetű
így szól: „Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr!
Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd
meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, s amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz. Igen, jelként kösd őket a kezedre, legyenek ék a homlokodon. Írd fel őket házad ajtófélfájára és kapujára!” (MTörv 6, 4-9)
Fontos megemlíteni, hogy Izrael történetének ebben a korai szakaszában még nem alakult ki az egyistenhit abban a formában, amint Jézus korában már létezett, vagy amint ma ismerjük,
de talán ezt tudva még érzékletesebb a jelentése: még ha másoknak lennének is egyéb isteneik, nekünk egyetlen egy van, az Úr
(héberül Jahve), akinek még a nevét sem mondjuk ki tiszteletből,
ezért hívjuk Úrnak. A kultúrának ezt a köztes állapotát monolatriának hívjuk, ami azt jelenti: csak egyet tisztelünk (még ha többet feltételezünk is). Ennek az egy Istennek a törvényei annyira
fontosak, hogy az ószövetségben nem csak képletesen, de az
imádság alkalmával a legfontosabb szövegeket valóságosan a
kezükre és a homlokukra kötötték. (A modern világ számos égig
magasztalt, sőt istenített találmányába gabalyodott ember számára már az is komoly előrelépés lenne, ha elérné az ószövetség
szintjét, és az egy Istent tekintené valóban Istennek.)
Az újszövetség hajnalán pedig színre lép egy igazi Férfi,
aki sziklaszilárd a hitben, akiről Jézus kijelenti: „Asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a
mennyek országában a legkisebb, az nagyobb nála.” (Mt 11, 11)
János nem finomkodott, nem kért elnézést a hitéért, de megmondta Heródesnek, amit magától is tudnia kellett volna – vélhetően tudta is: hogy életvitelével letért Isten útjáról. A Keresztelő
életével fizetett a prófétálásáért, mégsem hagyta el az egy igaz Isten törtvényét és az arról való egyenes beszédet. Nem véletlenül
gondolták többen, hogy ő a Messiás, de még ez sem tántorította el
attól, hogy saját maga helyett Jézus Krisztusra mutasson rá. János tehát valóban a hit, a férfias erő és a világosság embere. Ünnepe méltán esik a leghosszabb nyári napra.
A keresztény ember nem magabiztos, hanem Istenben bízó ember. Vagy ha így jobban tetszik, magabiztosságunk csakis
abból fakad, hogy tudjuk, kik vagyunk, mert Istentől fakad a méltóságunk. Minden szál hajunk számon van tartva, és Isten kegyelmével – Jézus Krisztust követve – nagyobbak lehetünk Jánosnál is. Talán nem véletlen, hogy a közelgő Eucharisztikus
Kong-resszus jelmondata: „Minden forrásom Belőled fakad”
(Zsolt 87, 7). Van Kiben hinnünk, van Kiben biztosnak lennünk.
Minden okunk megvan tehát rá, hogy beszéljünk Isten
törvényeiről, meg-őrizzük azokat szívünkben, és jól véssük
gyermekeink eszébe.
Jäger Tamás hitoktató

Templomunk búcsúnapját követő vasárnap ismét ünnepelni
gyűltünk össze. 8 gyermek először járulhatott szentáldozáshoz.
A hónapok óta tartó felkészülésen Nagyné Krain Katalin hitoktató vezetésével Ancsin Fruzsina, Jére Zsolt, Juhász Mihály,
Márton Klára, Ottling Ramóna, Szendefi Jázmin, Tolnai Nikolett
és Tutko Bonita vett részt. Az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus vétele szent és bensőséges pillanatát először élhették át ezek a
gyerekek a szentmisén. A szülők, rokonok, az egyházközség tagjai jelenlétükkel erősítették, imáikkal kísérték őket. Az édesanyák és édesapák ünnepélyesen megáldották elsőáldozásra készülő gyermeküket. Gergely atya buzdította a szülőket, hogy
rendszeresen kérjék Isten áldását gyermekeikre, családtagjaikra.
Plébánosunk, Gergely atya és káplánunk, Bona atya a gyerekekért és családjukért ajánlották fel közösen a szentmisét. Gergely atya az oltárképen kitárt karral ábrázolt Jézus képre hívta fel
a gyerekek és mindannyiunk figyelmét. Ez a festmény nagyon jól
érzékelhetővé teszi Jézus mindent odaadó, végtelen szeretetét.
Ebben a szeretetben segít megmaradni Krisztus testének gyakori
vétele. A szentmise után a templomkertben folytattuk az ünneplést. Kérünk Szentlélek, tartsd meg ezeket a fiatalokat Jézus jelenlétében és add, hogy mindig hűségesek maradjanak a Szentháromságos Istenhez!
Dr. Cseh Kornélné Kertész Judit
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Bérmálás
Idén a bicskei plébánián a bérmálás szentségének kiszolgáltatását is ünnepelhettük püspök atyánkkal, aki 7 alcsútdobozi fiatalra
is kérte a Szentlélek kegyelmének kiáradását: Baljer Kitti, Jére
Dávid, Kollár Zerind, Márton Dániel, Márton Dóra, Szendefi
Levente, Szöllősi Dominika.
Imádkozzunk értük is, hogy hitük valóban folyamatosan
erősödjön!
Jager Tamás
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Szeretni valakit valamiért…
Valamiért??
Kedves Olvasóm! Régóta végzek kutatást a szeretetben. Annak
gyakorlati nehézségében, passzivitásában, téveszméiben mind
bibliai, mind pszichológiai alapon. Jézus ezt mondta: „Szeresd
az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes
elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló
ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Rengeteg kérdést felvet számomra, magyar fiatal férfinak: Hogyan kell szeretni Istent? Hogyan tudom én szeretni Istent, aki végtelen és tökéletes, miközben én véges és töredékes vagyok? Ráadásul úgy,
hogy Isten akkor általam szeretve érezze magát. Én váltsak ki Istenből szeretett érzéseket. A másik még nagyobb fejtörést okoz:
Hogyan kell szeretni magam? Szabad? De akkor miért éreztetik
velünk mások azt, mintha ez bűn lenne? Talán arról szól a
keresztyénség, hogy utáljam meg magam? De az Isten akkor
miért szeret engem végtelenül? Ezeket szeretném tisztára mosni
pár mondatban. Az ember szerető és szeretetre méltó lény, tudniillik csak ebből élünk. Ez az üzemanyagunk. Bármink is van, mi
szemétnek ítéljük azt, hogy nincs bennünk szeretet, illetve, ha
nem tudunk/merünk kit szeretni. A probléma ott van, hogy amikor magunk elé képzeljük a szeretetet, azaz egy olyan pillanatot,
amikor éreztünk szeretetet valaki más iránt, akkor azt képzeljük
el egyből, hogy amikor egy személy, mondjuk a párunk kedves
volt velünk, akkor éreztünk iránta szeretetet. Ez viszont így téves. Miért? Mert ezek szerint a szeretet azt jelentené, hogy amikor engem szeretnek, én akkor vagyok képes szeretni azt a személyt, aki kedvesen bánt velem. Ez nem önzőség? Ez azt feltételezi, hogy a szeretetem csak egyfajta hála. De ez nem igaz, mert
a szeretet nem lehet másodlagos reakció, nem lehet valami utólagos csend, nem lehet részemről passzív magatartás. A szeretet
kezdeményezés. Így a fent említett példában, aki szeretett, az
nem én voltam, hanem az a személy, aki kedves volt velem. Én
pedig hálás voltam ezért. De akkor mi a szeretet? Miről tanít
Jézus? Arra, hogy minden embernek 5 szeretetnyelve van. A szeretetnyelv azt jelenti, hogy olyan híd, kommunikációs csatorna,
amin keresztül képesek vagyunk elérni azt, hogy az illető személyt szeressük, szeretve érezze magát. Ez az 5 mindenkinél ez:
1. elismerő szavak, 2. minőségi idő, 3. testi érintés, 4. szívesség,
5. ajándékozás. Na, de mindenkinél mást jelent a minőségi idő,
mindenkinél más a szívesség és az ajándékozás, és van, aki irtózik teljesen a testi érintéstől. Tudniillik minden embernek bár ez
az 5 a szeretetnyelve, de az a kérdés, melyik az elsődleges. Az
elsődleges és másodlagos szeretetnyelvét kell megtalálni minden
ismerősünknek, mert azokon keresztül tudjuk szeretni őt valóban. A probléma, a konfliktus éppen abban van, hogy ha én tudom, hogy nekem az elismerő szavak és az ajándékozás a szeretetnyelvem elsődlegesen, akkor magamból kiindulva így közelítek mindenki felé, de másoknak nem biztos, hogy ezek az elsődlegesek, hanem például a testi érintés, és a minőségi idő. Így bármennyire is próbálkozik valaki szeretni, szinte semmi hatást nem
fog elérni vele, maximum annyit, hogy elfárad és csalódott lesz.
A megoldás ez: ha valóban szeretni akarsz másokat, akkor ez egy
áldozatvállalás. A szeretet annak áldozatvállalása, hogy a másik
fejével gondolkodom, hogy minek örülne, hogyan érezné szeretve magát. Míg csak önmagadból indulsz ki, a szereteted önző
marad, mert rólad szól. Ne azért szeress, hogy az neked legyen
jó! Szeress, mert szabad szeretned!
Hogyan szeressem az Istent teljes szívemből? Szeressem
felebarátomat? És én hol vagyok? Évtizedeken át hallottam rossz
gondolatokat arról, még templomokban is, hogy az embernek

csak az a feladata, hogy majmolja az Istent, és mindenkire mosolyogjon képmutatóan, mert ez a keresztyénség. Hangsúlyozom,
ez nem az! A keresztyénség azt jelenti, hogy ízleld meg, és érezd,
hogy Isten szeret! Ő képes téged úgy szeretni, ahogyan téged el
lehet érni, hogy hidat verjen közéd és Közé. Jézus arám nyelvén
ez az igeszakasz nehezen fordítható le magyar nyelvre. Tudniillik a kultúra feltételezte automatikusan azt, hogy az ember szereti magát. Ám, ez magyar társadalmunkra nem igaz. A magyarok 95%-a nem szereti magát. Az igeszakasz nem felszólító módban lett megfogalmazva eredetileg, hanem egy olyan nyelvtani
szerkezetben, amely egyszerre kijelentő mód, egyszerre jelen
idő, egyszerre jövő idő, és egyszerre felszólító. Így tudnám lefordítani tartalmilag helyesen: Szeresd az Urat a te Istenedet, teljes
szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. ÉS: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Mert ha szereted az Istenedet, az azért
lehetséges, mert rájöttél, hogy Ő az, Aki szeret téged, és ha szeretni fogod Őt, szeretni vagy képes önmagadat. És ha képes vagy
szeretni önmagadat, csak úgy leszel képes mindenki mást is,
felebarátaidat!
Szeretni valakit valamiért… Merj szeretni!
Ha bővebben érdekel a téma, keress fel vasárnaponként
10.30-kor istentiszteleten a református templomban!
Lendvai Sándor református lelkipásztor

Református Tanévzáró Istentisztelet
2021. Június 20-án vasárnap tanévzáró istentisztelet volt református templomunkban. A gyermekek, szülők, és a gyülekezet
vett részt az alkalmunkon. Az igehirdetést követően a gyermekek
műsorral gazdagították istentiszteletünket, versekkel és énekekkel. A gyermekek mottója: „Az Isten jó! Az Isten szeret.” Hálás
köszönet Szecsődi Tima Zsuzsannának, és Szecsődi Ágnesnek a
felkészítésért! Az alkalmat, mint minden istentiszteletünket Isten
áldásával zártuk annak reményében, hogy hagyomány lesz a református hittanosok templomi megáldásából. Csodák között járunk, lássuk meg őket!
Sok szeretettel várunk mindenkit vasárnaponként templomunkba 10.30-kor istentiszteletre! Áldás Békesség!
Lendvai Sándor református lelkipásztor

5.

Alcsútdobozi hírek

KÁPOLNAEST A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN
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ÚTFEJLESZTÉS A BEM UTCA TURBUCZ KÖZI RÉSZÉN
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Önkormányzati hírek
Tájékoztatás döntésekről
Az 58/2021. (VI.11.) határozattal született döntés az Alcsútdoboz Település Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékeléséről. Az alapítványi fenntartású Esély Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény Csabdi, Bodmér, Alcsútdoboz, Felcsút, Mány, Tabajd,
Óbarok, Vértesacsa településeken végzi
munkáját. Az intézmény a működési területén élő, szociális helyzetük, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult embereket segíti, információt
nyújt, megismerteti a szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, s támogatja az azokhoz való hozzájutást. Szociális szolgáltatói feladatainak végzése során tiszteletben tartja az ellátott személyek és családok életmódját, életstratégiáját, szokásrendszerét és tradícióit. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenység,
amely konkrétan a tájékoztatásban, a segítő munkában, és ellátások közvetítésében realizálódik. Fontos része a családsegítő munkának az észlelő és jelzőrendszer
működtetése, amelynek körében figyelemmel kísérik a településen élő családok,
gyermekek, életkörülményeit, szociális
ellátások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást
igénylő helyzetét. Ennek során veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében rendszeres kapcsolattartással, életvezetési tanácsadással támogatja a szociálisan rászoruló családokat. Amennyiben
veszélyeztetettségre utaló állapotot, illetve krízishelyzet észlelése áll fenn, a probléma jellegéhez igazodó intézkedést tesz,
illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében intézkedik. Járási szinten a
jelzőrendszeri tanácsadó fogadja a települési szolgálatoktól beérkező heti jelentéseket, részt vesz a szakmaközi megbeszéléseken, tanácsot nyújt az esetleges konfliktusok megoldásában. A 2020-as évben
a családoknál többfajta probléma is előfordult. Az anyagi és szociális problémákkal küzdőknél gondot okoznak az elégtelen lakókörülmények, télen az ingatlan
kifűtése. Magas volt a nevelési-életviteli
problémák száma. A megromlott kapcsolatok, a sok válás, az elhúzódó kapcsolattartási szabályozások, mind összefüggenek a nevelési nehézségekkel (beilleszkedési vagy magatartászavarral küzdő gyermekek), amelyről jellemzően az iskolák

értesítetik a szolgálatot. A gyermekkel
szembeni szülői érzelmi elhanyagolás
ugyanolyan súlyos, és hosszú távú káros
hatással bír, mint a gondozás megfelelő
hiánya, vagy a fizikai bántalmazás. De a
pszichés bántalmazás (megalázás, érzelmi zsarolás, fenyegetés, megfélemlítés) is
komoly lelki sérüléseket okoz. Az elmúlt
évben nagy nehézséget okozott a COVID
19 vírusfertőzésből adódó, veszélyhelyzetben történő, segítő munka. Tavasszal
és ősszel jogszabályok és helyi rendeletekben foglaltak miatt szüneteltetni kellett
a településeken lévő irodák működését.
Ezt pótolva a beérkező jelzések, megfogalmazott problémák megoldásában a
székhely irodában, telefonon, és ha szükséges volt, közvetlenül a családok otthonában segítettek.
Az 59/2021. (VI.11.) határozattal az önkormányzati adóigazgatással
kapcsolatos feladatok ellátásáról és a
helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
született döntés. Településünkön a helyi
rendelet alapján vagyoni típusú, kommunális, idegenforgalmi, és iparűzés adónemek élnek. Vagyoni típusú adó az építményadó, amelynek alapja az építmény
négyzetméterben számított hasznos alapterülete, az adó éves mértéke 300 Ft/m2.
Alcsútdobozon az építményadó 19 adóalanyt érint. Az építményadó előírás
2020-ban 1.909.020 Ft volt, ebből
1.160.220 Ft került befizetésre. A magánszemélyek kommunális adójának
összege a helyi adókról szóló rendelet
alapján adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként 7.500 Ft. A tör-

vényben maximalizált érték 28.538 forint,
vagyis a törvényi maximum kihasználtsága 26%. Az adózók bevallása és a rendelkezésre álló információk alapján jelenleg 673 adóalany adóztatását látja el az
önkormányzat. Általános tapasztalat,
hogy az ingatlan elidegenítése során az új
tulajdonos csak ritkán tesz eleget bevallási kötelezettségének, így a rendszerben
a korábbi adózó nevén szerepel adókivetés. Az adóügyi ügyintézőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az ingatlantulajdonosok személyében bekövetkezett változásokat, és fel kell szólítani az új
tulajdonosokat bevallási kötelezettségük
teljesítésére. A magánszemélyek kommunális adó előírása 2020-ban az 5.656.701
Ft volt, ebből 4.888.110Ft került befizetésre az adónemre. 2016. január 01-től került bevezetésre az idegenforgalmi adó. A
hatályos adórendelet alapján, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 150 Ft. Az idegenforgalmi adó előírás 2020-ban 79.200 Ft volt. A helyi iparűzési adó befizetések teszik ki az adóbevétel legnagyobb százalékát, amelynek
mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%a, amely megfelel a törvényben előírt
maximumnak. Az iparűzési adóbevételből 2020-ban 53.591.908 Ft folyt be.
Az elmúlt időszak fontosabb eseményei
Megtörtént a 28 hrsz.-ú önkormányzati
kezelésű, belterületi út Turbucz közi része
felújításának a műszaki átadása. A Magyar Falu Program által biztosított
folytatás a 10. oldalon
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A Háromhárs Óvoda hírei
Búcsú az óvodától
„Együtt voltunk óvodások, kicsik-nagyok, jó barátok…” Így kezdődik a ballagás alkalmára tanult búcsúversünk, amivel elköszöntek óvodájuktól nagycsoportosaink.
Az idei tanév sajnos nem olyan volt, mint máskor. A gyerekek elég sokat hiányoztak a vírushelyzet miatt, de a tavaszi
ügyeleti időszak alatt is tartottuk velük a kapcsolatot az online
csoporton keresztül. Mesék, versek, dalok, játékos ötletek küldésével segítettük őket az otthon töltött idő hasznos, tartalmas
eltöltésében. Visszatérve a megszokott működési rendhez azon
voltunk, hogy minél színesebb, tartalmasabbak legyenek óvodás
napjaik.
Május utolsó hetében gyermeknapi hetet tartottunk, sok
játékos programmal. Ennek zárásaként 28-án pénteken délelőtt
egy nem nyilvános évzárón köszöntek el a gyerekek az óvodától.
Szépen felöltözve, ünneplő ruhában ovis búcsúzódalra vonul-

Pedagógusnap
az oviban
A ritka alkalmak egyike, amikor az óvodai
dolgozók gyerekek nélkül töltik az idejüket az óvodában. Sőt, nem a megszokott
köpenyben, hanem civil öltözékben, ünneplő cipőben, beszélgetni, kikapcsolódni jöhettünk össze.
A vírushelyzet miatt az elmúlt
másfél évben nem tartottunk semmiféle
összejövetelt, még az értekezleteink is online módon zajlottak. De június 7-én délután egy kis pedagógusnapi összejövetelt
szerveztünk az óvodában. Nem kellett
sütni-főzni ezen az estén. Az ünnepi vacsora pizza volt, mindenki a saját ízlésének megfelelőt rendelt a Vitéz Pizzériából.
Meghívott vendégeink is voltak.
Tóth Erika polgármester asszony már
több alkalommal tisztelt meg bennünket
jelenlétével, és ezúttal is köszöntött minket a helyi Önkormányzat nevében. A
folytatás a 9. oldalról

15.962.528 Ft pályázati támogatás a költségek 100%-át fedezte. A korábbi rossz
minőségű út aszfalt borítást kapott. A fejlesztés során a főúti csatlakozásnál a vízelvezetés nagy hangsúlyt kapott. A mintegy 200 méteres új szakasz, a két évvel
ezelőtt vidékfejlesztési pályázati forrás
révén útalappal és murvaburkolattal felújított külterületi útban folytatódik, az arborétum, a kisvasút, a sporthotel, a ka-
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tunk ki az udvarra, verset mondtunk, énekeltünk, körjátékot játszottunk, táncoltunk zenére. Minden kisgyerek megkapta búcsúzótarisznyáját, majd ünnepi ebéd, sütemények, tűzijátékos torta
várta őket a szépen megterített asztaloknál. Készítettünk több
videófelvételt is programjainkról, melyeket feltöltöttünk az online csoportba, hogy a szülők is kicsit bepillanthassanak gyermekeik óvodai életébe.
Mivel már két éve nem tudtuk kirándulásra elvinni a gyerekeket, ezért búcsúzásképpen 31-én hétfőn kellemes, napos időben hátizsákkal, elemózsiával felszerelve elmentünk velük egy
gyalogtúrára a falu határába.
Ovisainkat tartalmas 3 év után jó érzéssel, kellemes emlékekkel, maradandó élményekkel engedjük útjukra az iskolai élet
felé.
Partiné Kocsis Tünde

Szülői Munkaközösség képviselői is köszöntő beszéddel és virággal kedveskedtek nekünk. Nagyon jólesett, köszönjük
szépen!
Vacsora után, beszélgetés közben
felszabadult hangulat alakult ki, és a régi
kedvenc együtteseinktől, előadóinktól

meghallgattuk azokat a számokat, amelyek szép emlékeket, fiatalkori élményeket idéztek fel bennünk, és bizony, még
táncra is perdültünk néhányan.

landpark helyi turisztikai desztináció kulturált megközelítését is szolgálva.
A Vál településen jelenleg is zajló
útfelújítás után megtörtént a Baracska-Alcsútdoboz összekötő út egy újabb szakaszának munkaterületi átadása is. A beruházás a tabajdi forgalomlassító szigetet
megelőző ponttól egészen az alcsútdobozi
faluközpontig, a 811-es és 8111-es torkolati pontig tart. A munka során az út elhasznált kopórétegét lemarják, és új bur-

kolatot húznak rá. Felújításra kerülnek az
útban lévő csatornaakna fedlapok és a
buszöblök is. Gyalogátkelőhelyet alakítanak ki a református templom előtt szakaszon, melyet modern, speciális zebramegvilágító kandeláberrel látnak el. A
zebra előtt mindkét oldalról 30 km-es sebességkorlátozó tábla lesz kihelyezve.

Óvári Zsoltné

Tóth Erika
polgármester
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Óriási gyűszűvirág
A gyűszűvirág kétnyári növény, első évben a levelei, a második évben pedig a virágos hajtásai fejlődnek ki. Az internet
szerint 80-150 cm-es virágszáron nyílik
egymás fölött a számtalan gyűszű alakú
virág. Mindezt megcáfolva Alcsútdobozon Albrectné Ani kertjében azonban a
gyűszűvirágok óriásira nőttek. A legmagasabb 210 cm és 43 db gyűszű alakú virág nyílik a száron egyszerre. Ez olyan
magas, hogy kinyújtott kezével sem éri el
a virág csúcsát. A második legmagasabb
virág jelen pillanatban 185 cm. Ezek a
magassági rekordok azonban nem véglegesek, mert a virágok még fejlődésben
vannak. Itt Alcsútdobozon élünk néhányan, akik gyűszűvirág rajongók vagyunk, mi magunk is ültetünk kiskertjeinkbe, amelyek lila és fehér színekben
pompáznak, de ilyen hatalmas példányok
még egyikünk kertjében sem nőttek.
Fekete Imréné

Tisztelt Alcsútdobozi Lakosok!
Július 14-én, szerdán az esti fél hatos szentmisén az elmúlt harminc évben július hónapban elhunytak lelki üdvéért imádkozzunk. Hívjuk a rokonokat, barátokat, ismerősöket a közös részt
vételre, a halottainkért bemutatott szentmisén.
1992.07.10. Dobai Jánosné szül. Füri Terézia
1995.07.27. Torma Lajos
1996.07.29. Ritz Istvánné szül. Torma Teréz
1999.07.14. Oroszi József
2000.07.18 Tőzsér Gyula
2004.07.15. Neumann István
2005.07.06. Nemes Jenő
2005.07.01. Hajnal János
2007.07.20. Bárányos István
2013.07.11. Bak János
2014.07.30. Farkasné Bögyös Ágnes
2019.07.15. Gyökeres János
2020.07.31. Maráczi József
Alcsútdobozi Egyházközség

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Vajna Józsefet
97. születésnapja alkalmából
Kolumbán Józsefné szül. Gulyás Lídiát
94. születésnapja alkalmából
Radványiné Rózsahegyi Ágnest
91. születésnapja alkalmából
Szoldinger Istvánt
84. születésnapja alkalmából
Bencze Józsefet
81. születésnapja alkalmából
Bakonyvölgyi László Péterné szül. Kiss Juliannát
80. születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104

Állatorvosi ügyelet
július 03-04. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36 20 94 11 900 | +36 22 254 505
július 10-11. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36 70 21 73 745 | +36 22 353 397
július 17-18. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36 20 44 56 256
július 24-25. Dr. Locker Lóránt
Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20 66 15 215 | +36 22 375 327
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Hívható: 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.

A mentő hívószám: 104
HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.
+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu
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