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2015-ben ballagó diákok Alcsútdobozon

Kirándulást szervezett
az Anna Klub
Ötven fővel indult útnak 2015. június 15én a Puskás busz Alcsútdobozról a Balaton irányába. Horváth László a nyugdíjas klub vezetője Tihanyba és Keszthelyre
vitte csapatát és a hozzájuk csapódó falubelieket. Mondhatni, hogy összeszokott
már ez a társaság, hiszen évente többször
is felkerekednek, hogy országunk legszebb tájait bejárják. Amikor tehetem,
magam is velük tartok. Mindig előkészítettek, jól szervezettek ezek az utazások.
A városnézésekhez Laci idegenvezetőt
fogad, de az autóbuszon, menet közben ő
maga is sok érdekességet, tudnivalót elmond. Jellemző, hogy a nap során valahol
szabad programot is kapnak a kirándulók,
és estére éttermi vacsorával zárul az utazás. De mindezzel együtt vállalható költ-
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ségűek ezek a kirándulások, hiszen mindig akad támogató, és a szervezők ahol
csak lehet alkudoznak, így kedvezményeket kapnak. Sok szép élményben, hasznos
és tartalmas időtöltésben van része mindazoknak, akik be tudnak kapcsolódni az
Anna Klub életébe, eseményeibe. Falunk
nyugdíjasai, akik életükben sokat dolgoztak már a családért, a munkahelyért, megérdemlik, hogy e közösséghez tartozva,
önfeledten kikapcsolódjanak, és a saját
örömükre, kedvükre töltsenek el egy-egy
kirándulós napot. Kívánom, hogy ez a fajta kikapcsolódás mindannyiuk hosszantartó, jó egészségét szolgálja!

KÖSZÖNTJÜK FALUNK
ÚJSZÜLÖTTJÉT!
GULYÁS ANNA ABIGÉL
2015. 06.09-én érkezett
Jó egészséget,
sok erőt és örömet kívánunk
a családnak!
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

Vakáció előtti
élményeink
Már csak 15 nap volt hátra, hogy felkiálthassuk a varázslatos szót, mikor eszembe
jutott, hogy mi lenne, ha kicsit emlékezetesebbé tennénk a 8. osztályosok utolsó
napjait és hatalmas mérőszalagot készítettem 15 napra felosztva. A számok túloldalára szép idézetet írtam, mely tanulságot, bölcsességet, útravalót tartalmazott.
Minden reggel a gyülekező alkalmával a
végzősöknek köszönhetően egyre rövidebb lett a centi, s egyre jobban vártuk az
utolsó napot. De, hogy ez a pár nap se legyen unalmas, még kirándulni vitte az iskolai szülői munkaközösség a felső tagozatosokat – pályaorientációs projekt keretében – üzemlátogatásra. Új kezdeményezés ez iskolánkban, melynek nagyon
örülünk, és a pedagógusok is nagy lelkesen indultak a közeli Göböli üzemekbe,
ahol betekintést nyerhettek a mezőgazdasági munkálatokba, bemehettek az üvegházba, ahol többek között a paradicsom,
uborka, padlizsán termesztését figyelhették meg. Utána kisétáltak az új telepítésű
gyümölcsfákhoz. Megkóstolhatták az újhagymát, majd a gépparkban felszállhattak a traktorra, kombájnra. A magtár megtekintése után indultak a marha-hús tenyésztés feltérképezésére, ahol a teljes folyamatot láthatták. Miként tenyésztik az
állatot, majd a vágóhídra kerülés után miként dolgozzák fel. Az elkészült finom
füstölt áruk látványa sokkal barátságosabb volt diákjaink számára, mint a vágóhíd üzemi része. A forró délelőtti napon még forróbb helyszínre érkeztek,
mert a pékség felfedezése következett. Itt
kóstolhattak alapanyagokat, látták a pékáruk elkészítésének folyamatát, kérdezhettek a szakemberektől és természetesen
megkóstolhatták a finom kakaós csigát.
Köszönjük a lehetőséget Orbán Ágnesnek
és Tima Jánosnak.
Az utolsó tanítási napok a javítási
lehetőségek jegyében teltek, minden diákunknak volt alkalma arra, hogy tudásáról számot adjon és megszerezze a jobb
jegyet a bizonyítványába. Június 4-én az
összetartozás napján Szilveszter Marika
nagyon szép versekből állított össze egy
csokorra valót, melyet iskolánk legjobb
szavalóinak előadásából hallgathattunk
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meg. Június 8-án hétfőn ünnepségre hívtak minket diákok, szülők, képviselők.
Pedagógus nap alkalmából népes gyereksereg szavalt nekünk verseket, táncolt
néptáncot, és köszöntötte iskolánk dolgozóit. Külön köszönjük, hogy elismerően
beszélt munkánkról Tóth Erika polgármester asszony. Büszke vagyok kollégáimra, akik nagyon sokat dolgoznak azért,
hogy a gyermekeinknek tudást, szeretetet,
élményt adjanak. Példát mutatnak, a jóra
nevelnek. Nehéz döntés volt számomra,
hogy a sok remek munkát végző pedagógus közül kit javasoljak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elismerésére.
Döntésem értelmében Mészáros Jánosné
Valika és Béndek László tanár úr vehette
át a Bicskei Prelúdium Zeneiskola dísztermében a kitűntetést.
Mészáros Jánosné 1983-ban szerezte a diplomáját a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán,
oligofrénpedagógiai-pszichopedagógiai
szakon. Pályafutását 1976-ban kezdte
Vértesacsán, majd 1979-től a József Attila
Általános Iskola és Speciális Szakiskolában Bicskén dolgozott 34 évet. Alcsútdobozi lakosként fontosnak tartotta az alcsútdobozi gyerekekkel való foglalkozást
már óvodás kortól. Második éve került a
helyi iskolánkba, ahol meghatározó egyénisége lett a tantestületnek. Nyugodt, kiegyensúlyozott, alapos munkát végez
munkája során, hivatástudata példaértékű. Átfogó és korszerű szakmódszertani
tudásával kiemelkedő munkát végez az

iskolánkban, ahol főként beilleszkedési,
tanulási zavarokkal küzdő, illetve sajátos
nevelésigényű tanulókkal dolgozik. Vali
nénihez mindenki szeret foglalkozásra
járni, mert óráin biztonságot, nyugodt légkört teremt. Diákjait egymás elfogadására, tiszteletére, támogatására neveli.
Mindig egyénileg, a gyermek személyiségét figyelembe véve kezeli a tanítványait. Jó kapcsolatot alakít ki diákkal,
kollégával, szülővel egyaránt. Munkája
értékes, és példaértékű, ezért javasoltam
őt a kitűntetésre.
Béndek László 1979 óta dolgozik
az Alcsútdobozi József Nádor Általános
Iskolában. Itt kezdte pályafutását és 36
éve lelkes, fáradhatatlan tagja a tantestületnek. 1983-ban szerezte diplomáját a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán bioló-

gia-földrajz szakos tanárként. Életcélja a
környezetismeret, földünk, élővilágunk
megismertetése, megszerettetése a diákokkal. A szaktárgya tanítása során az
életre nevelést, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását helyezi mindig előtérbe. Amióta pedagógus, azóta osztályfőnök is. Tapasztalata, személyisége meghatározó az iskola minden területén. Bizalommal fordulnak hozzá diákok, kollégák, szülők egyaránt. 14 éve végzi az
igazgatóhelyettesi feladatokat. Munkája
példaértékű, feladatvégzése pontos, teherbírása határtalan. Értékközvetítő tevékenysége tudatos, a diákokért az alcsútdobozi iskoláért mindenre képes. Pedagógiai hivatástudata példaértékű, ezért javasoltam a Klebelsberg díjra.
Június 19-én iskolánk öreg falai
között rendeztük meg az ünnepélyes tanévzárót és a ballagást. Tanévzáró beszédem lényege azon alapult, hogy az a bizonyítvány, melyet akkor hazavittek a gyerekek, a szülők bizonyítványa is. Mindenkinek úgy kell az érdemjegyekre néznie,
hogy mennyi munka áll mögötte. A gyerekek kicsik, így a szülők kötelessége és
feladata a gyermekük segítése, a lecke, a
vers, a tétel kikérdezése, a házi feladat ellenőrzése. Amikor gyermeket vállaltak,
akkor többek között ezt is vállalták. Büszke vagyok arra, hogy nagyon sok szülő jól
végezte dolgát, hiszen 12 kitűnő és 11 jeles tanulónak adhattam át az igazgatói dicséretet. Érdemes őket felsorolni, mert
megérdemlik. A kitűnők: Eck Korinna,
Nagy-Földházi Bianka, Szabó Csilla, Budai Barbara, Erdei Hajnalka, Diamant
Boglárka, Keindl Gergő, Marton István,
Németh Lili, Kemény Ede, Pacsuta Tímea, Fülöp Krisztián. A jeles tanulmányi
eredményt elértek: Jére Dávid, Szendefi
Levente, Budai Kristóf, Matus Izabella,
Márton Dóra, Szöllősi Dániel, Óvári Szabolcs, Erdei Virág, Wittmann Réka, Molnár Laura, Bárányos Bence. Gratulálunk!
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy sok év kihagyása után ismét
elfogadta meghívásunkat Habsburg Mihály főherceg úr, és javaslatunk alapján
személyesen adta át a József Nádor díjat
Bárányos Bencének, aki az általános iskolai tanulmányai alatt kiemelkedő tanulmányi munkájával hívta fel magára a figyelmet. Szorgalma, magatartása mindig
példamutató volt. Az osztályközösségben
aktívan tevékenykedett. Megbízható, udvarias, tisztelettudó személyiség.
A Smolkó Balázsról alapított díjat
idén Orbán Eszter 8. osztályos diák kapta,
aki példamutató magatartásával, példaértékű szorgalmával, jó tanulmányi munkájával, aktív és kreatív közösségi munkájával érdemelte ki ezt a díjat.
Ebben a tanévben Általános Nevelőtestületi dicséretet is megszavazott a

tantestületünk Budai Imola végzős diák
számára kiemelkedő kulturális és művészeti tevékenységéért.
A ballagási ünnepség keretében
szép versekkel, köszöntővel vettek tőlünk
búcsút a nyolcadikosok és hagyományos
módon a Honfoglalás gyönyörű dallamára engedték tova a lufijaikat, maguk mögött hagyva az általános iskolai éveket.
Én pedig Shakespeare szép szavaival búcsúztam:
„Megcélozni a legszebb álmot,
Komolyan venni a világot,
Mindig hinni és remélni,
Így érdemes a földön élni.”
Keindl Zoltánné
igazgató

Tábori hangulat a suliban
A nyári napközis táborunk célja az volt,
hogy programokban, kirándulásokban,
élményekben gazdag heti programot rakjunk össze. Jó csapatépítésnek bizonyult
ez a tantestületen belül is, hiszen egymást
megsegítve, ötletelve lett teljes a hét öt
napja. Hétfőn a tábornyitó alkalmával két
csapatot alkottak a gyerekek, így a Csiri
pipi nokedlival és a Nyári gyerekek csapatok mérték össze tudásukat a hét folyamán. Előkerültek a számháború jól megbecsült számai, és kezdetét vette az iskolapálya hűvös fái között a csata. Visszavágni az ellenfélnek a métajátékban lehetett, majd délután az egy perc és nyersz
típusú feladatok várták őket. Kedden lehetett gipszet önteni, gyöngyöt fűzni, ékszereket készíteni, és délután ügyességi
sportjátékokra lehetett benevezni. Szerdán kirándulásra vittük őket Pákozdra,

Sukoróra, ahol gyalogtúrával egybekötött
játékos napot töltöttünk el. Csütörtökön a
Göböli Zoltán-tóra vittük el őket horgászni, játszani, érdekessége volt ennek a napnak, hogy kint fogyasztottuk el a finom
Palóc levest, lángossal. Délután mindenki
hazament, de estére visszavártuk őket az
iskola udvarára, ahol a szülők segítségével felállítottuk a sátrakat, és egy éjszakát
bent töltöttünk a gyerekekkel. Igazán
nagy élmény volt a tábortűz mellett szalonnát sütni, majd mikor már besötétedett,
kertmozira hívtunk mindenkit. A sátrakból hasalva nézhették a mesét, mely alatt
néhányan már el is aludtak. Másnap sátorbontás után indult a mesterdetektív nap,
ahol kincsvadászatra került sor. A tábor
zárásaként a táborlakók visszajöttek a
Szentivánéji táncház és tűzugrás programra, melyen a híres székesfehérvári Tilinkó együttes húzta a talpalávalót a néptáncosoknak. Mire besötétedett, a tábortűz parázzsá vált, s ekkor kéz a kézben ugrották át a szerelmesek a varázserejű tüzet, mellyel megpecsételték szerelmüket.
A tábort nagyon sokan támogatták
többek között palacsintával, fánkkal, üdítővel, kenyérrel, szalonnával, útiköltséggel, fuvarozással, gyöngyékszerekkel,
képviselői tiszteletdíjjal, melyet szeretnék mindenkinek nagyon megköszönni.
Az örömteli pillanatokat sosem fogjuk elfelejteni, különösen nem a gyerekek.
Soraimat egy szép bibliai idézettel
zárom: „Jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen
áldozatokban gyönyörködik az Isten.”
(Zsidókhoz írt levél 13:16)
Élményekben gazdag, derűs, vidám nyarat kívánok mindenkinek!
Keindl Zoltánné
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Az Önkormányzat hírei
Települési Képviselő-testületünk 2015.
június 22-én rendkívüli ülést tartott. A napirendek között a leglényegesebb a szenynyvíztisztító aknafedlapok javításával
kapcsolatos előterjesztés volt. Alcsútdoboz fő- és mellékútjain a szennyvízcsatorna fedlapjai és tisztítónyílásai rossz állapotban vannak, melyek felújítását a Fejérvíz Zrt-vel kötött megállapodás alapján, a csatornahálózat bérleti díjának terhére kívánja önkormányzatunk megvalósítani. A helyreállítási munkálatok elvégzése céljából megkerestünk három vállalkozót, akik beküldték árajánlatukat. Ezek
közül a legkedvezőbb ajánlatot a Bencze
B. Kft. tette 2.355.200 Ft+ÁFA öszszegben. Ennek fejében összesen 37 db.
fedlap szintre emelését és a környezeti
burkolat süllyedésének megszüntetését
vállalta. Az ajánlatba beépítésre került a
csatornahálózat üzemeltetőjének, a Fejérvíz Zrt-nek a szakfelügyeleti díja is. A
testület elfogadta ezt az ajánlatot, és a
döntést követően megkötésre került a Kftvel a vállalkozói szerződés. Az aknafedelek és környékük javítása a Hársfa utcában kezdődött, a Sport utcában folytatódik. A Dózsa György utcában ennek a
felújításnak a keretében nem fog javítás
történni, mert itt olyan rossz állapotban
van az út, hogy teljes korrekcióját tervezzük. Ehhez már két vállalkozótól is kértünk költségbecslést, mely alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a jelentős költség
miatt pályázati forrásbevonásra van szükség. Amint lehetőségünk lesz pályázatot
beadni, meg fogjuk tenni. Addig is az utca
lakosainak türelmét kérjük! A csatorna
fedlapok javítására azonban a többi mellékutcában is és a falu főutcáján is sor fog
kerülni.
A rendkívüli ülés másik fontos témája volt az Esély Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó
Társulás megszüntetése. A Társulás Tanácsa informális ülésén már tárgyalta a társulás megszüntetésére vonatkozó elképzeléseket. A jelen előterjesztés arról szólt,
hogy az Esély Társulás 2015. december
31-én jogutód nélkül megszűnik. Vagyoni
jogutódjai a tagi Önkormányzatok. A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére
2016. január 1-napjától a tagi Önkormányzatok önállóan, feladatellátási szerződés útján, vagy általuk létrehozott társulás útján kötelesek. A megszüntetés
mellett azért szavazott az alcsútdobozi
testület is, mert az Esély Társulás működése már az idei évben is többe került önkormányzatunknak, mint korábban és a
jövő évre tervezett szakmai szigorítások
is jelentős költségigényt vetítenek előre. A
Társulás által eddig ellátott feladatokat
más formában kell megoldani az önkor-
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mányzatoknak. Ennek eldöntésére és kialakítására az előttünk álló fél év elegendő időt biztosít.
További fontos hírek, információk
- A tavasz során három pályázat
került beadásra Alcsútdobozról a Nemzeti
Együttműködési Alaphoz. Jelzőrendszeres készülékekre, a helyi televíziós műsorszolgáltatás finanszírozásához és az
Alcsúti Kápolnaestek renezvénysorozat
lebonyolításához kértünk támogatást. Június közepére történtek meg az elbírálások illetve a pályázói kiértesítések, amely
esetünkben, mindhárom pályázat vonatkozásában várólistára kerüléssel járt. Ez
azt jelenti, hogy a pályázataink formailag
és tartalmilag sem voltak kifogásolhatók,
de forráshiány miatt mégsem kaphattuk
meg a támogatást.
- A települési közlekedés fejlesztése céllal kiírt pályázatra beadott, mikrobusz vásárlásra vonatkozó kérelmünkkel
kapcsolatban a mai napon, Tessely Zoltán

Postánkból…
Tisztelt Polgármester Asszony!
A káresemények megelőzése érdekében
kérem hívja fel a lakosok figyelmét arra,
hogy az ingatlanokon végzett kertfenntartási és felújítási munkálatok (különösen a fűkaszálás, valamint épületszigetelési, karbantartási munkák) során fokozott figyelemmel legyenek a gázcsatlakozó és fogyasztói vezetékek elhelyezkedésére.
Köszönettel:
Magosi Lajos
tűzoltó ezredes, igazgató
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

80. születésnapja
alkalmából sok
boldog születésnapot kívánunk

Boross Mamának
Szeretettel: Családja

országgyűlési képviselőnktől kaptuk a jó
hírt: 8 millió forintot nyert településünk
mikrobusz beszerzésre. Köszönjük!
- Az esőzések nyomán a falu több
pontján volt probléma a közterületeket és
magánházakat, udvarokat elárasztó vízzel
és sárral. Bejárva a különböző magassági
pontokat, az alábbi tapasztalatokat szereztem. A sok víz és sár a szántóföldekről
ömlik be az utcákba. Sajnos a földek megművelésénél nem fordítanak figyelmet arra, hogy a dimbes-dombos, gyakran meredek felszínű szántók telekhatáránál árkot
hagyjanak, hanem teljesen kiszántják és
bevetik egészen a földterület széléig. Ezúton is kérem a gazdákat illetve a földterületek bérlőit, hogy fordítsanak erre nagyobb figyelmet, mert a kiszántással rengeteg kárt okoznak a falu lakosainak. Udvarokat, veteményeseket tesznek tönkre,
utcákat, járdákat szennyeznek be.
Tóth Erika

Idén is kell védekezni
a parlagfű ellen!

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK

Ebben az évben is szervezünk Kápolnaesteket az Alcsúti Arborétumban. Sajnos
azonban csak két alkalommal, mert nem
sikerült pályázati forrást szerezni a rendezvénysorozathoz. De ez a két alkalom
ismét kiváló művészi színvonalú és ki-

emelkedő egyéniségű előadókat, alkotókat hoz el a Kápolnaestek színpadára.
2015. augusztus 16-án 17 órakor
Mészáros János Elek legkedvesebb dalait
fogja itt énekelni. A zenei műsor mellett
helyi fotós alkotók kiállítását tekinthetik
meg az érdeklődők.
2015. szeptember 6-án 16 órakor
Sass Sylvia operaénekes teszi tiszteletét
nálunk és fellép a Kápolna színpadán. A
rendezvényhez képzőművészeti kiállítást
társítunk, a Színnel-Lélekkel Művészeti
Egyesület alkotóinak képeiből, szobraiból.
Az ingyenesen látogatható előadásokra szeretettel invitáljuk Alcsútdoboz
lakosait és a környékbeli érdeklődőket.
Akik eljönnek, garantáltan maradandó
művészeti élményben lesz részük az arborétum páratlan közegében, a fenséget hordozó kápolna falai között!
Tóth Erika

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

Bense Ferencet,
aki május 21-én ünnepelte
85. születésnapját

Boross Istvánné
sz. Schvanner Rozáliát,
aki május 24-én ünnepelte
80. születésnapját
Mindkettejüknek nagyon jó
egészséget
és derűs napokat
kívánunk!

ALCSÚTDOBOZI IFJÚSÁGI NAP

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

2015. AUGUSZTUS 1.

Alcsútdoboz faluközössége
nevében nagy szeretettel
köszöntjük

József Nádor Iskola Sportudvar

Július elsejét követően megkezdődnek a
parlagfüves területek ellenőrzései megyénkben is. Dr. Sziebert Gergely, a Fejér
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földművelésügyi Főosztály
vezetőjének tájékoztatása szerint a hatóság idén is nagy erőket mozgósít a parlagfüves területek felderítésére.
A parlagfű elleni kötelező védekezést törvény írja elő. A parlagfüves területek felderítését és az eljárások lefolytatását végző hatóságok célja továbbra sem
a magas bírságok kiszabása, hanem az allergiás megbetegedésben szenvedő emberek érdekében a megye területén a parlagfű fertőzöttség visszaszorítása, a parlagfű-pollenszórás és -magképződés lehető
legnagyobb mértékben történő megakadályozása.
A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek
feladata minden év július 1-e után a parlagfű-virágbimbó kialakulásának megakadályozása, illetve ezt követően, időszakos, szükségszerű irtásokkal, kaszálásokkal a parlagfűmentes állapot fenntartása a növény virágzásának a végéig.

JÓKÍVÁNSÁG UTÓLAG…

9.00 - 12.00 AKADÁLYVERSENY
Arborétum - Cédrus – Kilátó, 6 állomás, helytörténeti témák
12.00 - 14.00 EBÉD - BOGRÁCSPARTI
Az akadályverseny résztvevőinek
14.00 - 15.00 KERÉKPÁROS ÉS GÖRKORIS ÜGYESSÉGI
VERSENY
Vezeti: az Alcsútdobozi Kerékpáros Baráti kör
15.00 - 16.00 BARANTA BEMUTATÓ ÉS FOGLALKOZÁS
A Felcsúti Baranta csoport bemutatkozása
16.00 – 17.30 EGÉSZSÉG SÁTOR FIATALOKNAK
Önismeret, életmód, párválasztás, lelki egészség előadások,
beszélgetések, tesztek
17.30 – 18.00 MOZOGJUNK EGYÜTT!
Közös torna a vértesacsai Zumba csoporttal
18.00 - 19.30 A PECKUP Gitárduó koncertje
magyar és külföldi előadók slágerei
19.30 – 20.00 MOZOGJUNK EGYÜTT!
Közös torna Széles Nikolettával
20.00 - 24.00 RETRO DISCO + KARAOKE PARTI
DJ Simon Tamás
Büfé: Hegedűsék
A programok ingyenesek!
MINDEN ALCSÚTDOBOZI FIATALT SZERETETTEL HÍVUNK
ÉS VÁRUNK!
ÜDVÖZLETTEL: ÖNKORMÁNYZAT

Kolumbán Józsefné
szül. Gulyás Lídiát
(1927.07.29.)
88. születésnapja alkalmából

Bujár Jánosné
szül. Soós Ilonát
(1927.07.30.)
88. születésnapja alkalmából

Fülöp Józsefné
szül. Marton Rózát
(1928.07.21)
87. születésnapja alkalmából
(Hársfalevél)

Bacsó Sándorné
szül. Turda Gizellát
(1932.07.10.)
83. születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak jó egészséget,
derűs napokat
és bölcs döntéseket kívánunk!

(Fejér Megyei Kormányhivatal)
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Alcsútdobozi hírek

Alcsútdobozi hírek
Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

A katolikus
(Jézus Szíve) templom búcsúja

Lk.10:25-37

A felebaráti szeretetről

Az Irgalmas Samaritánusról szóló példázat a Biblia egyik legismertebb része. A felületes olvasó számára csupán annyit üzen,
hogy segítenünk kell egymást a bajban. Valójában azonban sokkal többről van szó a Jézusi szavakban. Egészen pontosan a szeretet hogyanjáról, mikéntjéről tudunk meg egy sereg dolgot.
Szükségünk is van erre, hiszen a szeretettel hadilábon állunk.
„Szeressük egymást gyerekek, a szív a legszebb kincs, annál
szebb szó, hogy szeretet a nagyvilágon sincs” – mondja a nóta. S
igaza is van, hiszen a szeretet tényleg szép szó marad csupán a
hétköznapokban. Sőt gyakran az egyház és az igehirdetés is
megáll ott, hogy elmondja: „Szeressük egymást!”, de azt már
nem tudja megmondani, hogy hogyan és miképp tegyük ezt.
Jézus az Irgalmas Samaritánus példázatában mellénk szegődik, s
három dolgot mindenképpen elmond a szeretet mikéntjéről. Egyfelől az derül ki ebből a példázatból, hogy a szeretet időigényes.
Az Irgalmas Samaritánusnak időt kellett szánnia felebarátjára. A
szeretet akkor több üres szónál, ha időben érhető tetten. Igényli a
szeretet az időt, a másik emberre fordítottat. A szeretet nem érzés,
gondolat, elv, hanem időben történő valóság. Milliónyi módon
kerülhet kifejezésre, de mindig időben. Ugyanakkor a szeretet
pénzigényes, pontosabban áldozatigényes. Az Irgalmas Samaritánus nem keveset áldoz szerencsétlenül járt embertársára. Kifejeződik ebben a szeretet mindenkor áldozatot igénylő volta.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a szeretetet ki lehet fizetni, vagy meg lehet venni, vagy anyagiakkal lehet helyettesíteni. Csupán annyit jelent ez, hogy a szeretet akkor több az üres
szónál, ha kifejezése áldozattal jár. Azaz, ha megérzi a szeretetet
az, aki kifejezi, aki adja. Ha megérzi a kezén, a lábán, az erején, a
pénztárcáján, az egészségén, az idején. Az igazi szeretet mindig
az áldozatokban mutatkozik meg. Jézus erre a legtökéletesebb
példa. Sőt a szeretet „térdigényes” is. Nemcsak időt és áldozatot
igényel a szeretet, hanem térdeket is. Az Irgalmas Samaritánusnak le kellett szállnia a lóról és le kellett térdelnie a nyomorult
mellé, hogy segíteni tudjon. A szeretet igényli a térdeket. Az a
szeretet mely több az üres szónál mindig magában hordja az odahajlás, lehajlás, odatérdelés motívumát. Szeretni csak a másik
ember mellé ereszkedve lehet. Partnerként és alázatban lehet szeretni. Szolidárisan, ahogy Jézus tette. Rajtunk a sor…
Hős Csaba
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Sokféle szándék van az ember szívében,
de csak az Úr tanácsa valósul meg.
Péld 19,21

Egyházközségünk harmadik alkalommal ünnepelte meg templomának búcsúját, felelevenítve a hagyományokat. Az ünnepség
három napos volt. Imre Atya kérésünkre pénteken, a Jézus Szíve
ünnep napján is tartott szentmisét. Kicsit elszomorított, hogy
ezen a bicskei hívek többen voltak mint az alcsútiak. Nem is beszélve a másnapi koncertről, ahol még kevesebb volt az érdeklődő. Igaz, ennek időpontja egybe esett a felcsúti Omega koncert
idejével és az előre meghirdetett időpont is módosult. A résztvevőknek igazán szép élményben volt részük.
A pénteki szentségimádáson imádkoztak a bicskei, csabdi, óbarki társplébániák képviselői, és a mi egyházközségünk
részéről is szép számmal. A virrasztás egészen éjfélig tartott. Istennek hála többen énekeltük éjfélkor a Te Deumot mint tavaly!
A gyerekprogramon ügyesen kézműveskedtek a gyerekek. Gipszfigurákat festettek, készítettek karkötőt, nyakláncot.
Festettek vízen, a festett papírból borítékot készítettek. Tanultak
dalt, imát. Reménykedem, hogy jövőre még több gyerek jön el!

Akire büszkék vagyunk
H. Kolláth Mária mesét írt egy szentjá-nosbogár életéről. Arra kértem
„mesél-jen” nekem a mesekönyv megszületésének körülményeiről!
jaként évekig lelkesen terveztem férjemmel, Halász Ferenccel és az egyesület elnökével, Sikabonyi Miklóssal, hogy milyen lehetne egy szentjánosbogár év. Végül idén, 2015-ben, a fény nemzetközi
évében – a Magyar Rovartani Társaság
felhívására – a nagy szentjánosbogár lett
az év rovara.
Ez adta az aktualitását, hogy a pár
évvel ezelőtt, a Szarvasi Arborétum meseíró pályázatára írt Mécsbogárlét című me-

sémet végleges formába öntsem. Ezúton
is köszönjük Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg úrnak, a Palatinus Alapítványnak és a Magyar Rovartani Társaságnak a támogatást!
A mese két változatát adtuk közre
a könyvben. A párbeszédes, a kicsinyek
számára is könnyen befogadható történethez 22 jelenetet rajzoltam meg. A
vékony tollrajzokat nagy méretben aqvarell technikával színeztem.
A mese eredeti változata inkább
felnőtteknek szól, de már kisiskolás kortól
kezdve ismerkedhetnek vele a gyermekek, értelmezhetik kedvükre, érezhetik,
élhetik át egyre mélyebben. Itt a rajzi elemet a keretezett lapok míves grafikája
adja.
Hálás vagyok a JóIstennek ezért a
megvalósult álmomért, s boldog vagyok,
hogy könyvem példányainak tuladonosai
örömmel forgatják annak lapjait, s szépnek találják a történetet és rajzait egyaránt.
Köszönöm az Alcsútdobozi Hírek szerkesztőségének érdeklődését is!
A mesekönyv természetesen kapható
személyesen a Halász családnál is, és
rendelhető az alábbi emailcímen is:
mecsbogarfesztival@gmail.com
Dr. Gulyás Lászlóné

FALUNAPI PROGRAMELŐZETES
2015. augusztus 16. Arborétum Kápolna:

Az ünnepi szentmisén és az azt követő ebéden sokan voltunk.
Minden elfogyott.
Azt gondolom, összességében jól sikerült templomunk
búcsújának megünneplése. Köszönet azoknak akik részvételükkel, imáikkal vagy kétkezi munkájukkal hozzájárultak a három
napos ünnep méltó lebonyolításához.
Kérem a Jóistent segítse egyházközségünket az elkövetkező időkben is a búcsú megtartásában!
Az egyházközség olyan, amilyenre a hívek formálják.
Rád is számítunk kedves katolikus testvérem!!
Gulyás Lászlóné
(egyházközségi képviselő)

Amikor kétszer hét esztendeje életem párjával megismerkedtünk, hozzá tartozott a
júniusi éjszakák hangulatához a mécsbogarak zöld fényű tánca.
Így gyermekeinket – amint saját
lábukon szaladni tudtak – kivittük ezeken
az éjszakákon az Alcsúti Arborétumba,
ahol önfeledten kacagva kergették a
számtalan apró zöld lámpást, mi pedig fehér pizsamás gyermekeink örömében
gyönyörködtünk.
Akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy egy ilyen boldogságforrást vétek lenne csak önmagunknak megtartani,
ezt a csodát meg kell osztanunk másokkal
is!
A szentjánosbogár-néző túrákat
2007-ben indítottuk, s évről-évre egyre
többen váltak ezen élmény részeseivé, s
adták tovább az Arborétum sétáinak jó hírét. (Idén 11 ezres tömeget vonzott a rajzás híre az Alcsúti Arborétumba, csak az
esti programokra!)
A Vál-völgye Környezet- és Természetvédelmi Egyesület elnökségi tag-

17.00 óra ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK
Mészáros János Elek előadóművész koncertje
Helyi fotós alkotók kiállítása

2015. augusztus 20. Arborétum Kápolna:
10.00 óra SZENT ISTVÁN NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Ünnepi beszéd, vers, ének
11.00 óra ÜNNEPI SZENTMISE

2015. augusztus 21. Futballpálya:
16.00 óra FALUNAPI VÍGASSÁGOK
Főzőverseny – vadpörkölt
Nősök-nőtlenek kispályás labdarúgó mérkőzés
Gyermekprogramok – ugrálóvár, arcfestés, zsonglőrködés, lovagoltatás
Családi vetélkedő – retro feladatokkal
Falunk erős embere verseny
18.00 óra Színpadi műsor
Az Alcsútdobozi Néptánccsoportok fellépése
Az Anna Klub műsora
Kempo bemutató
19.00 óra Faluvacsora – töltött káposzta
Utcabál
22.00 óra Tűzijáték
11-es rúgás
Tisztelettel hívja és várja Önöket Alcsútdoboz Település Önkormányzata
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