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A Háromhárs Óvoda hírei
Ovis kirándulás az Alcsúti Arborétum hóvirág mezejéhez
2016. február 5-től kezdődött a hóvirág
ünnep az Alcsúti Arborétumban. Minden
évben készülünk az ovisokkal, és el is megyünk a több mint 40 hektáros, József nádor által alapított alcsúti birtokra, a mediterrán hóvirágmező megtekintésére, csodálatára.
Az első példányokat az 1800-as
évek végén a nádori család kertészei ültették ide, majd újabb és újabb fajtákkal
gyarapították. Az azóta eltelt évek alatt a
gondoskodásnak, a védelemnek, a szaporításnak köszönhetően az ország legnagyobb egybefüggő „hóvirágszőnyegévé”
nőtte ki magát, és immár több mint két és
fél hektáron terül el.
A kora tavasszal nyíló hóvirágok
között 7 hóvirágfaj 24 fajtája látható. Az
idelátogatókat egy gyönyörűen felújított
híd és mulcsréteggel borított út fogadja,
ismertetőtáblákkal és egy kötéllel jelzett
alacsony kordonnal, hogy vigyázat, ne
lépjünk a csodás virágmezőre!
Minden évben, mikor eljövünk
ide, új és új arcát mutatja az egykori főhercegi kert, és újra rácsodálkozunk a
szépségére. A gyerekek már tudják és természetesnek veszik, hogy a védett növényeket nem szakítjuk, tapossuk le, megelégszünk a gyönyörű látvánnyal és az illatukkal. Különösen a hóvirág esetében
igaz ez, hiszen nálunk illatos hóvirág terem. Büszkék vagyunk rá, hogy mi alcsútdoboziak ilyen szép és értékes természeti
látványosság közelségében élünk.
Az idén nem volt egyszerű megközelíteni az óvodásokkal a hóvirágmezőt,
illetve az arborétumot. A gyerekekkel általában gyalogszerrel, hátulról, a gesztenyefasor felől szoktunk kirándulni az arborétumba, mert ez a legrövidebb és egyben forgalommentes út az óvodától indulva. Ha azonban az időjárás két naponta
esőt hoz ránk, mint az elmúlt hetekben is
történt, akkor ezen az útvonalon az ovisok
számára lehetetlen a közlekedés. Segítséget kértünk hát az önkormányzattól az
utazáshoz, és a pályázati úton nyert kisbusszal – igaz, hogy több fordulóval – el is
jutottunk a várva várt célunkhoz. Ezúton
is köszönjük a lehetőséget!
A hóvirágmező megtekintése után
tovább bandukoltunk és bejártuk kedvenc
helyeinket. Megkerestük a mi fánkat, körül öleltük a közel 300 éves ősplatánt, és
dél körül Ferenci Pista bácsi már jött is
értünk a kisbusszal, mert lassan az eső is
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eleredt.
Jóleső fáradtsággal és csodás élményekkel tértünk vissza az óvodába.
Megbeszéltük, hogy amint az időjárás engedi, és jobban kitavaszodik, újra meglátogatjuk kedves helyeinket, megfigyeljük

a növényeket, az állatokat és reményeim
szerint egyre inkább megismerjük, megszeretjük, és védjük a természetet.

Gyermekszáj

5. Benji élményeit mesélve közölte: – Ahol voltunk, ott volt bikszínház is!
(bábszínházra gondolhatott)
6. Benji mesekönyv nézegetése
közben rámutat a panda macira. – Ez meg
egy gorgori medve! (A mesében szereplő
medve lábán görkorcsolya volt.)
7. Dorinával ültünk az asztalnál,
evett és kért még paradicsomot. Mondtam, hogy mindjárt ad Éva néni. – Miért,
neked nincs lábad? – kérdezte.

1. Játék hevében Attila elcsúszott. – Jaj,
eldőltem magamat! – kiáltott fel.
2. Ebéd előtt vetkőztünk az öltözőben. Bertáról lesegítettem a kabátját, és
mondtam neki, hogy akassza fel a fogasra.
– De nincs rajta fogantyú – válaszolta.
3. Reggel Benji és Edi (ikrek) mutatták a ruhájukat, amiben jöttek az óvodába. A pulcsijuk nem volt egyforma,
ezért Benji így szólt: – Nekem nincs
kapucom! (ez a kapucni lehetett)
4. Ünnepek után mindenki elmesélte, hogy mit kapott karácsonyra. – Én
kullancsot kaptam! – mondta Olívia. (biztosan kulacsot kapott)

Tóthné Tóth Gabriella

(Partiné Kocsis Tünde gyűjtése)
Otthon sokat beszélt a 10 éves Sz., mire
nővére megkérdezte: – Te az iskolában is
ennyit beszélsz? A válasz: – Igen, én ilyen
bőszájú vagyok!
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

Húsvéti módon élni

BEMUTATJUK
ALCSÚTDOBOZ LEGIFJABB
VÁLLALKOZÓJÁT

A böjti időt húsvéti bűnbánati időnek is hívjuk. A bűnbánat szó
sokakban negatív érzéseket vált ki. A bűnbánatot a bűnbánat cselekedeteihez, a gyászhoz, a bánathoz és a töredelemhez kapcsolják. A német „büssen” szó tulajdonképpen ezt jelenti: kijavítani,
jobban cselekedni, jóvátenni, helyreállítani, meggyógyítani. A
böjti idő tehát olyan idő, amikor megpróbálunk jobban, nemesebben cselekedni, mint máskor.
A szerzetesi zsolozsma vigíliájában énekelt himnusz csodálatos képekkel írja le a böjti idő tulajdonképpeni célját:
Mértékletesen éljen a test,
éber legyen és tiszta a lélek,
hogy az időben megtett utunk
átvezessen a feltámadáshoz.
Isten szándéka, hogy e napok
meggyógyítsák a földet.
Jeleket látunk csupán,
a föld is csak jelkép;
mert a körbejáró év
a téli fagy és homály után
tavasszal húsvétra készíti elő a földet.
A böjti idővel Isten nemcsak az emberi szívet, hanem az egész
földet is meg akarja gyógyítani. A húsvétra szeretne minket és az
egész világot előkészíteni, hogy az Isten által eredetileg nekünk
szánt élet újból kivirágozzék. A hagyomány a bűnbánat szóban
foglalta össze azt, hogy mit tehetünk, hogy siettessük a húsvétot.
A bűnbánat többnyire valamilyen konkrét bűnbánati cselekedettel van kapcsolatban. Tulajdonképpen abban áll, hogy figyelmesebben és körültekintőbben éljük életünket, hogy pontosabban végezzük munkánkat, mint egyébként, hogy intenzívebben
imádkozzunk, hogy tudatosabban ápoljuk kapcsolatainkat, és
egészen átadjuk magunkat a jelennek. A nagyböjti idő arra hív
bennünket, hogy szívünket ismét tudatosan Istenhez kössük, és
Istenből kiindulva járjuk hétköznapjainkat.
A bűnbánat azt is jelenti: helyreállítani és gyógyítani. Életünk gyakran sérült, megsebzett élet, olyan élet, amely nem tud
elszakadni sebeitől. A böjti időben figyelnünk kell sebeinkre, és
Isten elé kell vinnünk őket. Így gyógyulhatnak meg. Ha meggyógyultunk, ha egészségesek és egészek leszünk, akkor életünk áldást hoz és egészséget terjeszt mások számára is.
Varga Imre

A húsvéti „szent három nap”
megszentelése Bicskén
Hagyományosan a társegyházközségek, így Alcsútdoboz katolikus hívei is a szent három napot (nagycsütörtök, nagypéntek,
nagyszombat éjszakai feltámadás ünnepe) a bicskei főplébániatemplomban ünneplik.
ź március 24. – Nagycsütörtök (a szentmise alapítása, az
Utolsó Vacsora ünnepe) – szentmise 18:00
ź március 25. – Nagypéntek (Jézus kínszenvedésének ünnepe) – nagypénteki liturgia 19:00
ź március 26. – Nagyszombat éjszaka (Jézus feltámadása) –
ünnepi szertartás és szentmise

Sok szeretettel köszöntöm az olvasókat. Nevem Mező Kitti 23
éves tősgyökeres alcsútdobozi lakos vagyok és a múlt év áprilisa
óta fodrászként dolgozom a szülőfalumban.
Szüleim Mező István és Farkas Ildikó, ha így jobban be
tudnak azonosítani, akik esetleg személyesen nem ismernek.
Édesapám felcsúti, édesanyám pedig alcsúti lány. Itt ismerkedtek
meg és alapítottak családot, itt neveltek fel bennünket a bátyámmal, Mező Richárddal együtt, szeretetben.
Alcsúton voltam óvodás és itt jártam általános iskolába is.
Érettségi bizonyítványt Bicskén szereztem, és ezután szüleimnek köszönhetően, megvalósíthattam gyermekkorom nagy álmát, hogy fodrász lehessek.
Elmondhatom magamról, hogy olyan hivatásom van,
amit nagyon szeretek. Igyekszem magam továbbképezni és részt
venni a szakmámmal kapcsolatos bemutatókon. Az internetnek
köszönhetően számtalan lehetőség nyílik az új frizurák és trendek megismerésére, elsajátítására. A fodrász szakma mellé megtanultam a sminkkészítést, manikűrt és a műköröm építést is.
Miután végeztem a fodrásziskolában, több helyen is dolgoztam, és csak ezután mertem arra gondolni, hogy saját vállalkozást indítsak. Lehetőség adódott egy üzlethelység bérlésére,
így az elmúlt év áprilisában megnyitottam szépségszalonomat,
azóta a „magam ura vagyok”.
Nagyon örülök, mert nem csak Alcsútdobozról, hanem a
környező településekről is sok a visszajáró vendég. Igazi szakmai sikerem az, mikor látom a vendégeim elégedett arcát a tükörben.
Igyekszem megfelelni az elvárásoknak és a nyitvatartást
úgy kialakítani, hogy rugalmasan alkalmazkodjon az igényekhez. Ha a vendégek kérik, lehetőség van arra, hogy a nyitvatartási
időtől függetlenül előbb nyitok vagy később zárok.
Én itt érzem itthon magam, itt a családom, népes baráti
társaságunk. Itt képzelem el a jövőmet, itt szeretnék családot alapítani és a gyermekeimet felnevelni.
Köszönöm a lehetőséget a bemutatkozásra és sok szeretettel várok mindenkit, hogy látogasson el üzletembe!
Üdvözlettel:
Mező Kitti
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Önkormányzati hírek
Testületi ülés
Önkormányzatunk 2016. február 29-én
tartott ülésén 14 napirend került a képviselők elé. A fontosabb témákról az alábbiakban adok tájékoztatást.
- Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének tárgyalása. A Társulást nyolc önkormányzat alkotja, a feladatellátás négy területre terjed ki: családsegítés, gyermekjóléti ellátás, szociális étkezés és házi
gondozás. Az ülésre készült költségvetési
előterjesztés szerint a házi segítségnyújtás
esetében az állami támogatásból származó bevétel jelentősen kevesebb, mint a
2015. évi, mivel az ellátotti létszám lecsökkent. A nyolc településről az utóbbi
hónapokban már összesen csak egy ellátott vette igénybe a házi segítségnyújtást.
Március hónaptól azonban már nem kell
ezzel a költséggel számolni, mivel ez az
ellátott is más szolgáltatót (egyház) választott. A Társulás által végzett tevékenységek költségeihez a központi finanszírozáson felül a tagönkormányzatoknak lakosságarányosan hozzá kell járulni, így
Alcsútdobozt éves szinten összesen 1.834
ezer forint terheli. A végzett számítások
szerint, ha ezeket a feladatokat önállóan
végezné egy-egy önkormányzat, többe
kerülne. Elmondható, hogy a család- és
gyermekvédelmi szolgáltatás magas színvonalon működik minden társult településen. Családsegítő szakemberek, pszichológus vesznek részt a feladatellátásban. A szociális étkezést a nyolc településről mintegy száz fő veszi igénybe, melyet a Társulás központja által 2012-ben
leszerződött étkeztető szállít ki. Több
igénylő lenne, ha a saját települési étteremből, konyháról lehetne megrendelni
az ebédet. Az idei évben várható ennek a
szabályozásában is változás. A házi segítségnyújtást a társulás az elmúlt évtől csak
óradíj fejében tudta ellátni, amely az olcsóbban szolgáltató egyházi ellátók irányába vitte el az ellátottakat. Az önkormányzatok számára a társult formánál
anyagilag még kedvezőbb lenne a feladatellátási szerződés útján biztosított szolgáltatás, amelyet az új törvényi szabályozás 2016. évtől lehetővé tesz. A tervek
szerint július hónaptól ebben az új formában működk majd tovább a szóban forgó önkormányzati feladatok ellátása.
- A Háromhárs Óvoda felvételi
időszakának és nyári zárvatartásának
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időpontjait hagyta jóvá fenntartóként
az önkormányzat. A döntés szerint az
óvoda felvételi időszaka 2016. május 2 –
május 13-ig, a nyári zárvatartás 2016. augusztus 1 – augusztus 31-ig tart. Az óvodavezető tájékoztatása szerint a tervezett
zárvatartási időszakot szülői értekezleten
egyeztették, valamint erre az időszakra –
igény esetén – a gyermekfelügyelet biztosítását ügyeleti rendben tudják megoldani.
- A Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő szélessávú internet hálózat értékesítéséről szóló megállapodást fogadta el a testület. Az egykor 16 települést magában foglaló Társulás 2015.
december 31. napjával jogutód nélkül
megszűnt. A Társulás még 2005-ben pályázati forrásból 8 településen valósította
meg a GVOP internethálózat kiépítését,
mely hálózat a társulás közös vagyona
lett. A Társulás megszűnése miatt a hálózat 2015. decemberében eladásra került.
A Társulás tagjai a vételár felosztásáról a
2015. december 17-i ülésen állapodtak
meg. A Társulási Megállapodás alapján
lakosságszám arányosan kerül elosztásra
a vételárból fennmaradó, a még korábban
keletkezett egyéb költségekkel már csökkentett összeg. Az összeg kezelésére a
Társulás tagjai által felhatalmazott Bicske
Város Önkormányzata, a megállapodás
aláírását követő 30 napon belül, átutalással, a vételárrészt megfizeti a jogosult tagönkormányzatok részére. Alcsútdoboz
esetében ez az összeg 1.052.706 Ft lesz.
Ezt elfogadva Képviselő-testületünk arról
határozott, hogy az internethálózat értékesítéséből származó bevétel elosztásával
kapcsolatos megállapodás-tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
- A településrendezési terv módosításához kapcsolódó döntések meghozataláról döntött a testület. A rendezési terv módosításának alapját a
96/2013.(IX.11.) sz. képviselő-testületi
határozat képezte. A módosítások a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok területére, valamint
ezzel összefüggésben a 074/1-7, 051/6 és
033/25 hrsz.-ú ingatlanok területére terjedtek ki. A megbízott tervezők összeállították az előzetes tájékoztatót, majd a
tervegyeztetésre került sor. A hatályos
jogszabályok előírásainak megfelelően, a
véleményezésben érdekelt szervezetek
részéről az előzetes állásfoglalások beér-

keztek. Az észrevételek tisztázására a
2016. február 10-én összehívott egyeztető
tárgyaláson került sor, melynek eredményeként a vitás kérdésekben érdekkülönbözőség nem maradt fenn. Így Alcsútdoboz önkormányzata 2016.02.12-én meghozott határozatával lezárta a véleményezési szakaszt és a településrendezési tervmódosítást a szükséges szakmai vélemény megkérése céljából benyújtotta az
Állami Főépítésznek. A településrendezési terv módosításához a Főépítész záró véleményét jóváhagyólag megadta,
mely alapján a településszerkezeti terv és
a helyi építési szabályzat módosítását az
önkormányzat képviselő-testülete rendeletbe foglalhatta. A 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 43.§ (1) bekezdésének a)
pontja alapján a teljes eljárásban elfogadott tervmódosítás leghamarabb az elfogadást követő 30. napon léphet hatályba.
- Alcsútdoboz település területén
közterület elnevezéséről az önkormányzathoz beérkezett lakossági kérelem alapján döntött a képviselő-testület. A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról
szóló 4/2014. (III.06.) önkormányzati
rendelet 13.§ b) pontja alapján – az Alcsútdoboz külterületi 0181/15 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott ingatlannak a
„Kertalja dűlő” tanya nevet adta. A jelzett
közterület fenti elnevezése nem ütközik
jogszabályba, továbbá településünkön
nincs hasonló olyan elnevezés, mellyel ez
összetéveszthető lenne.
Egyéb fontos történések, intézkedések
- A felcsúti önkormányzat koordinálásban
elkezdődött a Váli-völgyi Zsúr előkészítése, melyre az Alcsúti Arborétumban
2016.05.28-29-én kerül sor. A részletes
program kidolgozása jelenleg zajlik.
- Az „egészségügyi központ felújítása” TOP pályázat beadásával kapcsolatban folyik az előkészítés. Az alcsútdobozi
rendelő külső-belső felújítása szerepel a
tervekben.
- Február 16-án megbeszélés volt a
Dr. Becker ügyvédi iroda munkatársával a
folyamatban lévő Rézhegy Kft. kontra
Európa Ingatlan Alap per állásáról. Az
Alap követelésének elévülése tárgyában
indított keresethez az alperes bizonyító
erejű dokumentumot mutatott be, amely
szerint az elévülés ténye nem áll meg. E
szerint a perben a Kft. rosszul áll, további

Alcsútdobozi hírek
egyeztetések szükségesek a részletek
ügyvéd elé tárása érdekében.
- Megkötöttük az „Útőr” közfoglalkoztatási startmunka programhoz tar-

tozó szerződést a munkaügyi központban.
A program március 1-től indult, melyben
öt fő alcsútdobozi lakos foglalkoztatására nyílt lehetőség, a korábban beadott

A Bicskei Rendőrkapitányság trükkös csalásokra,
lopásokra hívja fel az idősek figyelmét
Napjainkban sajnos egyre több bűnöző
használja ki az idős, egyedül élő állampolgárok figyelmetlenségét és bizalmát,
ezért kérjük, hogy az alábbi elkövetési
módszerekre fokozottan figyeljenek.
Az egyik legjellemzőbb módszer
során ismeretlen személyek telefonon felhívják az idősebb embereket. A telefonban legtöbbször unokáiknak, vagy gyermekeiknek adják ki magukat. Azt állítják,
hogy bajba jutottak, segítségre szorulnak,
ezért pénzre van szükségük, a pénz átvételére pedig minden esetben mást küldenének maguk helyett. Ilyen ürüggyel soha
ne adjanak át értékeket ismeretlen személyeknek.
A trükkös elkövetők másik kedvelt
módszere az, hogy megjelennek a sértett
házánál, lakásánál. Vizet kérnek, pénzt
szeretnének váltatni, vagy közmű szolgáltatók szakembereinek adják ki magukat és
díjat szednek. Ezekben az esetekben az elkövetők általában nem egyedül dolgoznak. Az egyikük eltereli az áldozat figyelmét, a másik pedig elköveti a bűncselekményt.
A hasonló esetek megelőzése érdekében a szakemberektől mindig kérje-

nek igazolványt vagy megbízólevelet! Érdemes szólni a hozzátartozóknak, szomszédoknak, hogy legyenek jelen, amíg az
ellenőrzés vagy a munkavégzés tart. Fontos tudni, hogy a szolgáltatók munkatársai
nem kérhetnek készpénzt a helyszínen.
Harmadik jellegzetes módszerrel
elsősorban a téli időszakban, tüzelő vásárlása idején tévesztik meg a gyanútlan áldozatokat és a kifizetettnél jóval kevesebb
mennyiségű fát adnak át a sértettnek. Ennek megelőzése érekében a tüzelő megvásárlásakor járjanak el körültekintően.
Csak megbízható eladótól vegyenek fát,
és csak azután fizessenek, ha megbizonyosodtak a megállapodott mennyiség kiszállításáról. Ne dőljenek be az újsághirdetésekben olvasható, olcsó tűzifát tartalmazó hirdetéseknek!
Kérjük, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják meg a következő tanácsainkat:
Legyenek az ismeretlenekkel
szemben egészségesen bizalmatlanok!
Ne engedjenek be idegen személyeket a lakásukba, akkor sem, ha családtagra, ismerősre hivatkoznak!
Ne váltsanak fel pénzt a lakásukba

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az agárdi gyógyfürdőbe járó nyugdíjasok nevében szeretnék
köszönetet mondani az Alcsútdobozi Önkormányzatnak,
amiért rendelkezésünkre bocsájtotta
a kisbuszt és vezetőjét.
Ferenczi István pontos, katonás, udvarias szolgálatát
külön köszönjük!
Dr. Hargitai Lászlóné

pályázatban szereplő feladatok ellátására.
Tóth Erika
polgármester

KEDVES
VINCZE LÁSZLÓ,
ISTEN ÉLTESSE!
80. születésnapja alkalmából
faluközösségünk nevében
utólag is sok szeretettel
köszöntöm, és mielőbbi
gyógyulást kívánok!
Üdvözlettel:
Tóth Erika
becsengetőknek!
Értékeiket, készpénzüket tartsák
biztonságos helyen, ismeretleneknek soha ne mutassák meg, hogy hol tartják a
megspórolt összeget!
Otthonuk ajtaját abban az esetben
is zárják be, ha csak a hátsó udvarba mennek ki!
Gyanúsan viselkedő személyek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárművük rendszámát és
azonnal értesítsék a rendőrséget a 107-es,
vagy 112-es segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.
TEGYÜNK EGYÜTT A BIZTONSÁGUNKÉRT!

KÖSZÖNET
Tóth László családja nevében köszönjük
mindenkinek, aki kedves halottunk temetésén
részt vett és részvétét nyilvánította.
Tóth család
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ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZATA ÉS A
JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNÖKET

2016. MÁRCIUS 15-ÉN
16 ÓRÁRA
A SPORTCSARNOKBA

AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC
168. ÉVFORDULÓJÁN RENDEZETT
MEGEMLÉKEZÉSRE
ÜNNEPI PROGRAM:
ZENÉS - IRODALMI ÖSSZEÁLLÍTÁS
A JÓZSEF NÁDOR ISKOLA
NÖVENDÉKEINEK ELŐADÁSÁBAN
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐT MOND
DR. PETRIN LÁSZLÓ
A FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FŐIGAZGATÓJA
KOSZORÚZÁS ÉS MÉCSESGYÚJTÁS AZ
EMLÉKPARKBAN
A SZABADSÁGHARCBAN ELESETT
HONFITÁRSAINK EMLÉKÉRE
MEGTISZTELŐ MEGJELENÉSÜKE
SZÁMÍTUNK!

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Szép Gábort (1924. 03. 16.)
92.születésnapja alkalmából
Bajkó Rozáliát (1925.03.19.)
91. születésnapja alkalmából
Takács Jánosné szül. Gyökeres Etelt (1925. 03.11.)
91. születésnapja alkalmából
Varga Istvánt (1927. 03. 15.)
89. születésnapja alkalmából (Hársfalevél)
Szaller Magdolnát (1930. 03. 14.)
86. születésnapja alkalmából
Hanák Mihályné szül. Csadó Magdolnát (1934. 03. 08.)
82. születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

Az Alcsútdobozi KSE futballcsapata
2015-2016/2 mérkőzéseinek sorsolása
03.13. 15.00 Alcsútdoboz - Vereb
03.20. 15.00 Vértesacsa - Alcsútdoboz
03.27. 16.00 Vértesboglár - Alcsútdoboz
04.03. 16.30 Alcsútdoboz - Ráckeresztúr
04.10. 16.30 Pátka II - Alcsútdoboz
04.17. 17.00 Alcsútdoboz - Csabdi
04.24. 17.00 Lovasberény - Alcsútdoboz
05.01. 17.00 Gyúró - Alcsútdoboz
05.08. 17.00 Újbarok - Alcsútdoboz
05.15. 17.00 Alcsútdoboz - Dinnyés
05.22. 17.00 Zichyújfalu - Alcsútdoboz

TAVASZI SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓ

A csapat mérkőzéseire minden sportbarátot
szeretettel hív és vár a sportegyesület elnöksége!

Kedves Alcsútdobozi Lakosok!
Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a településünkre
bevezető utak (árkok, erdősávok) mellett sajnálatos
módon sok szemét halmozódik fel,
ezért Önkormányzatunk

MEGHÍVÓ
TISZTELETTEL HÍVJUK
AZ ALCSÚTDOBOZI KERTBARÁTOKAT

2016. március 19-re ismét
hulladékgyűjtési akciót hirdet.
Tisztelettel kérjük fel településünk lakosait, hogy
környezetünk kulturálttá, gondozottabbá tétele érdekében
legyenek partnereink és vegyenek részt
a szemétszedési akcióban.
Március 19-én 8,30 – 9,00 óra között gyülekezzünk
a faluközpontban,
ahol műanyag zsákokkal és a munkakedvet segítő
forró teával, zsíros kenyérrel
várjuk Önöket (családokat, gyerekeket)!
Egyben kérjük, hogy – tekintettel a legszebb alcsútdobozi
porták elismerési időszakának közeledtére is – a saját
ingatlanuk, házuk előtt is fordítsanak nagyobb figyelmet a
járdák és az árkok rendbetételére!
Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel:
Tóth Erika polgármester

6.

2016. ÁPRILIS 1-ÉN PÉNTEKEN
18 ÓRAKOR
AZ ALCSÚTDOBOZ, PETŐFI U. 5. SZÁM
ALATTI NYUGDÍJASHÁZBA
A KERTBARÁT AKADÉMIA
KLUBFOGLALKOZÁSÁRA.
TÉMA:

KONYHAKERTI PRAKTIKÁK
AZ ÖSSZEJÖVETELT VEZETI:
DR. GULYÁS LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR
MEGTISZTELŐ ÉRDEKLŐDÉSÜKRE
SZÁMÍTVA ÜDVÖZLETTEL:
FATEV POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT
EGYESÜLET

Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei
Vidám mulatsággal űztük el a telet!
Vidám gyereksereg, izguló szülők, nagyszülők, rokonok és persze mi, tanárok is zsúfolásig megtöltöttük a gyönyörűen feldíszített sportcsarnokot. Az izgatott várakozást lassan a csodálat váltotta fel, mert elkezdődött a nyitótánc. Iskolánk tanulói Palotást
táncoltak, felkészítőjük Keindl Zoltánné volt.
A méltán megérdemelt vastaps után az osztályok zenéstáncos produkciói következtek. Megfért itt egymás mellett az
elsősök diszkója és a másodikosok orosz néptánca, de a harmadikos cowboyok és a negyedikes indiánok sem ásták ki a csatabárdot! Ötletes volt az ötödikesek bajor tánca és a hatodikosok
bankrablós jelenete is. Igazi koncert hangulattal zárták a hetedikesek az osztályok bemutatkozását.
Persze a tanári kar sem akart kimaradni a bolondozásból,
ezért egy kis meglepetés műsorral (görög tánc) leptük meg a közönséget. Amíg újra rendesen kaptunk levegőt, az osztályok elfogyasztották a saját tortájukat.
Ezután sokan újabb lázas készülődésbe kezdtek, mert hamarosan kezdetét vette az egyéni jelmezesek felvonulása. Egymást érték a vicces és bájos jelmezek. A zsűrinek igazán nehéz
dolga volt! Gratulálunk a szülőknek, akik a sok ötletes jelmezt
elkészítették. Legalább ennyire izgalmas volt a bál szépe és a bálkirály választás is. Idén Szöllősi Dominika és Soós Gergő ülhetett a jelképes trónra és kapták meg a koronát és a bál szépe szalagot. Nem volt hiábavaló a sok-sok kis meglepetés felajánlása
sem, mert szintén sok gyereknek okozott örömet a zsákbamacska.
Persze mindezek alatt a büfében is nagy volt a forgalom. A
kínálat nagyon változatos és finom volt. A szülők által behozott
ínycsiklandozó sütemények és ízletes szendvicsek tömkelegéből
választhattak a falatozni vágyók.Közben ismét gyönyörködhettünk a Palotásban, majd kezdetét vette a várva várt tombolasorsolás. Rengeteg nyeremény talált gazdára. A fődíj egy torta volt.
Olyan vidáman, nevetéstől zajosan telt a délután, hogy
talán sikerült elűznünk végleg a telet! A sok mosolygó, vidám
gyerekarc megerősített minket abban, hogy együtt, közösen (tanárok, szülők, rokonok, barátok) mennyi mindent tehetünk értük! Köszönjük!
Szanyiné Halgancz Teréz tanítónő

Tárt karokkal várja új diákjait
az Alcsútdobozi
József Nádor Általános Iskola
Miért érdemes ide
beiratkozni? Mert…
Az iskola festői környezetben helyezkedik el az
arborétum szomszédságában. Világos, tágas
tantermek és élményekkel teli diákélet vár arra,
aki az alcsútdobozi iskolát választja.
A tanítás-tanulás folyamatában mindenki a
képességének megfelelő oktatásban részesül.
Az oktató munkán kívül nagy hangsúlyt kap a
nevelés, személyiségfejlesztés.
A délutáni foglalkoztatók széles palettáját kínáljuk
a gyermekek: néptánc, báb, kölyökatlétika,
labdarúgás, énekkar, kézilabda, tehetséggondozó
és felzárkóztató foglalkozások, úszás.
A sportéletnek és testnevelés óráknak a helyi
sportcsarnok ad helyszínt.
Családias hangulat, vidám és gazdag diákélet
jellemzi iskolánkat.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
Gólyanapunkra,
melyre várjuk a leendő
elsősöket és szüleiket, családtagjaikat.
Időpontja:
2016. április 09. 09.00-10.30
Helyszín:
Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola
Elérhetőség: Alcsútdoboz, 8087 Szabadság. u. 105.
Tel./Fax.: 06 22 353-168
www.alcsutdoboziiskola.hu
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ORVOSI ÜGYELET
Községünk orvosi ügyeletét Bicskén végzik. Az ellátási igényt
hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, hétvégenként pedig egész nap
a 22/311-104-es telefonszámon, vagy a 104-es segélyhívón lehet
bejelenteni. Az Ügyeleti Rendelő helye: Bicske, Kossuth tér 17.
Az ügyelet a felnőtteket és a gyermekeket is ellátja.
ÁLLÁS!
Az alcsútdobozi Pannonia Golf Club
takarító/konyhalány pozícióba
Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd lakhellyel rendelkező kollégát
keres. Jelentkezni a +36703806399-es telefonszámon lehet.

Állatorvosi ügyelet
március 05-06. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745
március 12-13. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900
március 14-15. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256
március 19-20. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20-6615215
március 26-28. Dr. Takács Rudolf
Csákvár, Berényi u. 7.
+36-20-9563041
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