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A Háromhárs Óvoda hírei
Új év – új élmények!
Ezzel a mottóval kezdtük a 2016-os évet.
Az első hét a karácsonyra kapott játékokkal való ismerkedés jegyében telt, melyeket a Szülői Munkaközösség jóvoltából vásárolhattunk meg az egyes korcsoportoknak.
A második hét első napján Újévi
zenés napot tartottunk. Meghívásunkra
Farkas Attila látogatott el hozzánk, és elhozta magával hegedűjét. Két zenedarabot játszott el rajta, majd bemutatta hangszerét. A gyerekek ügyesen válaszoltak
egy-egy kérdésére, érdeklődve figyelték
magyarázatait. Utána játszott egy kicsit
velünk: Melyik ez a dal? - kérdezte, és néhány ütem elhangzása után már a kezek a
magasban voltak. Természetesen minden
felismert dalt lelkesen énekeltek, és élvezték a hangszeres kíséretet, mely különleges élményt adott számukra. Hogyhogy nem: Attila minden egyes dalát felismerték. (Attila kislánya, Emília óvodánk nagycsoportjába jár.)
Nagyon köszönjük Attilának,
hogy eljött hozzánk, és velünk töltött egy
kis időt. Felnőtteknek és gyerekeknek is
sokáig emlékezetes marad, hisz a legtöbben most találkoztak először ezzel a hangszerrel testközelben.
Óvári Zsoltné

Óvodások farsangja
Jó régen volt már, hogy legfiatalabb gyermekem óvodai farsangján részt vettem az
alcsúti óvodában. Unokám meghívására
ismét részese lehettem a vidám mulatságnak.
Az óvónők kedves meglepetésével
kezdődött a móka. Előadták „A kiskakas
gyémánt félkrajcárja” című mesét. A lelkes „társulat” remek előadását a gyerekek
és felnőttek élvezettel nézték. A csoportok
közös jelmezeikben rövid műsort is bemutattak. Láthattunk Bogyókat és Babócákat, bájosan táncoló háremhölgyeket és
harcos törököket, mulató roma fiatalokat.
A sok munka, előkészületek az
óvoda dolgozói és a szülők részéről meghozta gyümölcsét. Vidám délelőtt volt.
Gulyás Lászlóné
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

A böjt
Egyházunk előírása, katolikus keresztény kultúránk része a böjti
időszak megszentelése. Ezt nem írhatja felül semmiféle praktikus okokra való hivatkozás, ami igyekezne figyelmen kívül
hagyni a húsvétra, a kereszténység legnagyobb ünnepére való
felkészülés időszakát, ami idén február 10-én kezdődik (erre a
napra esik hamvazószerda). A böjt együtt jár a hangos zenés
mulatságok, bálok, vidám rendezvények elhagyásával.
Mint szülők, különösen figyeljünk arra, hogy gyermekeinkben is tudatosuljon a böjt fontossága. Ne menjünk bele
ezzel kapcsolatban semmiféle alkuba. Ne méricskéljünk gyermekeink életkorát tekintve a böjt megtartásánál, hanem már
korán szoktassuk őket hozzá. Böjt előírásai tételesen rendelkeznek arról, hogy mit tehetünk és mit nem.

A MÚLT EMLÉKEI…
Az élet rögös útjain
Isten gondviselésében

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2016 január
17. és 24. között imahetet hirdetett a Krisztus-hívők egységéért.
Az imahét témáját a lettországi keresztények dolgozták ki, mottója: „ Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1 Pt
2,9)
Falunkban két alkalommal tartottunk együttlétet. Az imahét csütörtökén a katolikus templomban, ahol Farkas Balázs
István lelkész hirdette az igét, majd pénteken a református gyülekezeti teremben, ahol Varga Imre plébános mondott szent beszédet. A csekély létszámú megjelent hívő mindegyike fontosnak
tartja a keresztények együtt imádkozását. A pénteki alkalom után
jóízűen fogyasztottuk el a református testvérek által készített finomságokat.
Együttlétünk váljék Isten dicsőségére!

Egy dunántúli kis faluban született az én kedves férjem. A családjában sok tennivaló volt. A ház körüli munkák mellett harangozók is voltak a református egyháznál. Imre már tíz évesen el
tudta készíteni a bablevest, a harangozás mellett segített a terítőket összehajtani, és ő volt az, akire anyósom két kisebb testvérét is rábízta. Jó tanuló diákként sokat bíztak rá. A Lelkész szerette volna segíteni a további tanulmányait, az egyház vállalta a
tandíj kifizetését is. A Mama nemet mondott azzal a kifogással,
hogy mind a hármukat nem tudná taníttatni és ne vessék a szemére. Így aztán kisbíró lett és Fehérvárra járt be kerékpárral, úgy
vitte be a vinnivalókat. Részt vett a Videotonnál az építkezésen,
majd behívták katonának. Légvédelmi tüzérként szolgált. A háború alatt házukat szétlőtték. A faluban nem maradt ép ház, még a
templom is találatot kapott. Az Ő házukból csak az istálló maradt,
amit rendbe tettek és ott húzták meg magukat, amíg jó pár év
múlva újra felépült a házuk. Hogy létezni tudjanak, Feri, az öccse
a honvédségnél helyezkedett el, Imre pedig jelentkezett
rendőrnek. Elvégezte a rendőr iskolát, először Csurgón, majd
Polgárdin szolgált, aztán került Alcsútra. A „padlás seprések”
idején hét rendőr szolgált a faluban. Imre mondta egyik társának, hogy ezt már nem csinálja. Nagyon összevesztek, majdnem
hozzávágta Imre a tintatartót. Jelentették a feletteseknek, hogy
védte a kulákokat. Rögtön áthelyezték Pestre egy veszélyesebb
helyre. Nem akart ott maradni. Mondták neki, hogy kap két nap
gondolkodási időt, döntse el mit akar, vagy majd ők eldöntik hol
lesz a helye. Mit tehetett egy 29-éves szerelmes fiatalember?
Nem mindenki tudja a börtönt vállalni. Sokszor beteg volt, idegileg kikészült. Közben a gimnáziumot is végezte, már másodikos volt. 1956. október 23-án Istennek hála Szolnokra küldték,
így nem Pesten érte a forradalom, mert nem tudta volna megállni,
hogy otthon maradjon. Abban az időben már volt két gyermekünk, egyik ötéves, a másik négy hónapos. A rádió kocsibejárója
a kapunkkal szemben volt. Délután mikor levittem a gyerekeket
levegőzni, láttam, hogy sokaknak a keblén kokárda van. Elgondolkodtam, hogy milyen ünnep lehet? Este mikor letettem a gyerekeket aludni és hozzáláttam a vasaláshoz, hallottam, hogy énekelnek. Nem sokkal később már hallottam a golyók fütyülését is.
Akkor már gondoltam, hogy mi lehet. Egy hétig azt sem tudtam,
hogy él-e, hal-e a férjem. A szomszédasszonyok nagyon rendesek voltak velem. Hoztak tejet, meg kenyeret. A házmester kért
belőle egy darabot, de mondta a szomszédom, hogy nem adok,
mert a Tóthnénak viszem, aki ott van a két kicsi gyerekkel… Hát
ilyen az isteni gondviselés. A bajban is velünk van, megőriz bennünket. Áldassék az Úr neve! Az egész család aggódott értünk.
Édesapám és a sógorom az első adódó alkalommal eljöttek hozzánk, hogy jöjjünk haza! Bíztattam én is a férjemet, hogy jöjjünk,
így még ’56. őszén hazajöttünk. Nagyon örülök, hogy így döntöttünk, mert a kegyetlen megtorlásokban nem kellett részt vennie. Itthon két helyre jelentkezett. A bicskei ÁFÉSZ-hez és a fehérvári rendőrséghez. Azt mondta ahonnan előbb jön meg a válasz, odamegy. Bicskéről érkezett hamarabb a válasz, és ott dolgozott 23 évig. A kiváló dolgozó cím is megillette. Hat évig én is
ott dolgoztam vele, nem volt könnyű számomra ez a munka. Köszönöm Istennek, hogy erőt adott hozzá és megőrzött bennünket.
Köszönöm, hogy leírhattam ezeket a sorokat.

Gulyás Lászlóné

Tóthné Bárányos Lídia

Böjti fegyelem
Az Egyházi Törvénykönyv 1253. kánonja alapján a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia az alábbiakban határozta meg a
böjti fegyelmet:
1.) Szigorú böjti nap van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E napon a hústilalom mellett háromszor szabad étkezni és
csak egyszer jól lakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki a 18. életévét betöltötte, de a 60. évét még
nem kezdte meg. A hústilalom vonatkozik mindazokra, akik a 14.
életévüket már betöltötték.
2.) A húseledeltől való megtartóztatás kötelező Nagyböjt
péntekjein mindazok számára, akik már a 14. életévüket betöltötték.
3.) Egyszerű bűnbánati nap van az év többi péntekén. Ez
megtartható a hústól való megtartóztatással, vagy egyéb bűnbánati cselekedettel (önmegtagadás, jócselekedet, imádság stb.).
4.) Amennyiben egyházilag parancsolt ünnep, vagy hazánkban megtartott egyházi, illetve világi ünnep péntekre esik,
híveinknek felmentése van a bűnbánati nap kötelezettsége alól.
Varga Imre atya

Ökumenikus Imahét
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Önkormányzati hírek
Testületi ülés
Önkormányzatunk 2016. február 1-én tartotta legutóbbi ülését, melyen 19 napirend
került a képviselők elé. Ezek között elsőként a költségvetési rendeletek szerepeltek: a közös hivatal, az Esély Társulás és
Alcsútdoboz település pénzügyi tervei. A
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal a
munkáltatója az öt település köztisztviselőinek (összesen 20 főnek), így a kiadások
jelentős részét a bérköltségek teszik ki.
Pozitívan értékelhető, hogy a települési
hozzájárulások összegét az előző évivel
közel azonos szinten sikerült tartani, tehát
a közös kasszába idén sem kell többet fizetni. Mi itt Alcsútdobozon az előttünk álló évben 197 millió forintból gazdálkodhatunk. Ezen kívül az óvoda 59 millió forintos főösszegű önálló költségvetéssel
rendelkezik. Az önkormányzat pénzügyi
kerete biztosítja a sportcsarnok, a könyvtár, a nyugdíjas klubház, a hivatal fenntartását, megteremti az egészségügyi
alapszolgáltatások működésének feltételeit, lehetővé teszi a szociális, a család- és
gyermekvédelmi, a településüzemeltetési
és egyéb közszolgáltatási (pl. kultúra,
gyermekétkeztetés stb.) feladatok ellátását. Mindezen túl a 2016-os költségvetésben mintegy 7.5 millió forint értékben
ingatlanfelújítás is tervezésre kerülhetett
(nyugdíjasház, könyvtár, iskolai két kisebb épületszárny tetőszerkezet). Továbbá pályázat alapján felosztandó keretöszszeg került elkülönítésre a helyi civil szervezetek és egyházak támogatására. Megnyugtató, hogy a benyújtandó pályázatok
esetleges saját erő részéhez a betervezett
tartalékösszegből tudunk majd forrást
biztosítani.
A testületi ülés további fontos napirendje volt az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról
és a helyi adókból származó bevételek
alakulásáról szóló beszámoló megvitatása. Az írásos anyag kimutatása szerint
településünkön a legjelentősebb adóbevétel az iparűzési adó, mely az összes adóbevétel 60%-át teszi ki. A gépjármű adó
15 %-át, a magánszemélyek kommunális
adója 9,5 %-át adja az összes adóbevételnek. Ez utóbbi tekintetében 2015. évben 86%-os teljesítés történt, melyből az
önkormányzatnak 4,9 millió forint bevétele keletkezett. Sajnálatos, hogy közel
100 fő magánszemély nem teljesítette
kommunális adófizetési kötelezettségét.
A képviselő-testület az elmaradások be-
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hajtását kérte a hivatal adóügyeket intéző
szakemberétől.
Döntés született a feburár 1-i ülésen Magyarország Kormánya migránsügyben kialakított álláspontjának és a kötelező betelepítési kvóta elleni kiállásnak
a támogatásáról is. 2015-ben másfélmillió
bevándorló lépett be illegálisan Európába, és ez a folyamat azóta is zajlik. Ennyi
ember ellenőrizetlen beáramlása komoly
biztonsági kockázatot jelent. Már ott tartunk, hogy a terrorizmus napi probléma
Európában. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje a polgárait, de ez a
védelem egyre nehezebb lesz. Magyarország a kötelező betelepítési kvóta kérdésében végig következetes politikát képviselt azzal, hogy kimondta: kifejezetten ellenzi a migránsok betelepülését, amely
sérti a magyar érdeket, veszélyezteti kulturális identitásunkat és életmódunkat, továbbá veszélyezteti a közrendet, a közegészségügyet és a közbiztonságot. Magyarországon eddig 1 millió 800 ezer, Alcsútdobozon is több, mint 500 ember aláírásával is kinyilvánította tiltakozását a
kötelező betelepítési kvóta ellen, amelynek értelmében Németország, Ausztria és
a Benelux államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete egységesen fellépve elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. Kifejezi azon álláspontját,
hogy a kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink
biztonságát, és vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
A testületi ülésen készült jegyzőkönyv megtekinthető az Önkormányzat
honlapján.
Egyéb fontos történések, intézkedések
Két általunk várt TOP-os pályázati kiírás
jelent meg a közelmúltban:
- A TOP- 4.1.1-15 Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése,
melynek keretében Felcsút községgel
konzorciumban az egészségügyi központunk épületének felújítására és eszközfejlesztésre nyújtunk be támogatási
kérelmet.
- A TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztésével, melynek
keretében a Háromhárs Óvoda területén
mini bölcsőde és tornaszoba építésére
nyújtunk be támogatási kérelmet.
- A Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által meghirdetett
„Útőr” közfoglalkoztatási programra
4.365.000 Ft kérelemmel, 5 fő foglalkoztatására adtunk be pályázatot.
- A közelmúltban a Mária-völgyi
golfpálya sportklub igazgatósági elnökével és a klubigazgatóval személyes találkozóra, megbeszélésre került sor,
melynek során együttműködési lehetőségekről egyeztettünk.
Tóth Erika
polgármester

Tisztelt Ebtartók!
Az elmúlt hetekben sok időt és energiát
vettek el tőlünk azok a kóbor kutyák,
amelyek elszökve a gazdáktól, kéretlenül
idegen házakhoz szegődtek. Sajnos ezen
állatok némelyike a hangos és erős ugatás
kellemetlenségénél több bajt is okozott:
állatorvosi ellátást igénylően megharapta,
megsértette a kiszemelt kutyatársat, megriasztotta a gyerekeket, felnőtteket. Egy
esetben két megtermett eb napokig sakkban tartotta a háziakat, az idegen ingatlan
előtt töltötte a nappal és az éjszaka nagy
részét. Mivel a kutyák gazdája nem volt
ismert, befogásukhoz a gyepmesteri
feladatot ellátó vállalkozóhoz fordultunk,
de ez jelentős költséggel járt. Az ilyen
pénzkiadás, energiapazarlás és sok boszszúság megspórolható, ha az ebtartók az
előírásoknak megfelelően gondoskodnak
az állatok udvaron belül tartásáról, kiszökésük megakadályozásáról. Az alábbiakban felsoroljuk azokat az ebtartási szabályokat, amelyek betartása minden kutyatulajdonosra nézve kötelező, és amelyek be nem tartása pedig szankcionálható. Kérem, hogy valamennyiünk érdekében vegyük ezt komolyan!
Tóth Erika

Ebtartási szabályok
- Az állattartó az ebét nyilvántartásba vétel céljából köteles 3 hónapos kor betöltését követően 15 napon belül bejelenteni
a jegyzőnek. A jegyző, a bejelentést követően erről értesíti az állategészségügyi hatóságot.
- Az állattartó ugyancsak köteles
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bejelenteni, ha az eb elhullott, elveszett,
tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre
megváltozott, vagy új tulajdonoshoz
került.
- Az állatvédelemre, valamint az
állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek van hatásköre. (245/1998 (XII. 31.) Korm. rendelet
7.§. (1) alapján)
- Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet
szabadon tartani. Bekerített ingatlanon eb
szabadon csak úgy tartható, hogy onnan
az eb sem a szomszédos ingatlanra, sem a
közterületre ne juthasson át, oda kinyúlni
ne tudjon.
- Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre (járda, közút)
felügyelet nélkül ne juthasson ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni.
Játszóterek területére ebet bevinni pórázon vezetve is tilos.
- Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket közterületen szájkosárral
kell ellátni. Az eb által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.
- Az állattartó köteles gondoskodni
arról, hogy az eb a közterületet ne szenynyezze. Az eb által okozott szennyeződés

azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.
- Ebet szabadon engedni csak erre
a célra kijelölt helyen, a tulajdonos felügyelete mellett lehet. Támadó, kiszámíthatatlan természetű eb szájkosarát a kijelölt helyeken sem szabad eltávolítani.
- Tilos ebet beengedni, bevinni és
ott tartani:
a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,
b.) ügyfélforgalmat lebonyolító
közintézmény épületébe,
c.) bölcsődébe, óvodába, iskolába,
játszótérre
- Élelmiszert szállító járművön
ebet szállítani tilos.
- Közforgalmú közlekedési járművön pórázon tartva és szájkosárral ellátva szabad ebet szállítani.
- Az állattartó köteles ebét, az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a
szabálysértési, a veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és az állattartó felelőségét szabályozó jogszabályok keretei között úgy
tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát
ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi
épséget és egészséget ne veszélyeztessen.

- Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokháborítás Ptk.
által rendezett szabályai szerint jár el.
- Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebet kiszabadulását megakadályozó, mások testi épségét nem veszélyeztető módon kell tartani, és a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon el
kell helyezni.
- A gazdátlan kóbor ebet a gyepmester befogja és elszállítja a gyepmesteri
telepre, ahol az állatot 14 napig őrzi.
- Az így befogott ebet az állattartó
a fenti időponton belül, az oltási igazolás
bemutatásával, a tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja. A gyepmester
köteles a chip, vagy tetoválási szám alapján megkísérelni az eb tulajdonosát megkeresni. A fajtatisztának tűnő tetoválási
számmal vagy chippel ellátott eb esetén a
gyepmester köteles bejelentést tenni a
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületénél is. A 14 napon túl ki nem váltott
gazdátlan eb értékesíthető vagy elaltatható.
MÖSZ (Magyar Önkormányzatok
Szövetsége)

Testvértelepülési kapcsolat Kárpátalján

Testvértelepülési kapcsolatépítés szándékával jártunk január 23-án Kárpátalján. A
határ-közeli Rát településre Tessely Zoltán közvetítésével jutottunk el. A rendkívül nehéz helyzetbe került kárpátaljai
magyar közösség megsegítése érdekében testületünk még 2015. májusában
100.000 Ft szavazott meg, így csatlakozva a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának szolida-

ritási felhívásához. Felajánlásunk más választókerületi önkormányzat támogatásával együtt Tessely képviselő úr koordinálásával ért célba, Csap és Rát települések
magyarságának megsegítésére. A testvérkapcsolat kialakításának szándéka
már ekkor megfogalmazódott bennünk.
Kárpátalján másfél százezernyi honfitársunk él, akiknek túl kell jutni az ukrajnai
háborús válságon és meg kell tartani a

szülőföldjüket. A kárpátaljai terület borzongató szimbólum minden magyar számára, hiszen azt a Vereckét rejti magában,
melynek Ady által megénekelt „híres
útja” összeköt bennünket. Itt van Ungvár, Beregszász és Munkács: mind történelmi és irodalmi emlékhelyeink. Hiszünk abban, hogy realitás a most tervezett együttműködés, és Alcsútdoboz és
Rát sokat fog nyújtani egymásnak. Ahogy
a másik települési testvérpár, Bicske és
Csap is ezért munkálkodik. Közöttünk az
első személyes találkozásra, a Kárpátaljai
Magyarok Kulturális Szövetsége által
szervezett Mága Zoltán jótékonysági
koncert adott lehetőséget. A világhírű hegedűművész és zenésztársai járműveivel
együtt, konvojban haladtunk át a határon,
konzuli kíséretben. A bicskeiek Csapon,
mi alcsútdoboziak pedig Ráton töltöttük a
délutánt, ahol Szimkovics Tibor nagytiszteletű református lelkész úr vendégei voltunk. Ebédidő lévén, az ismerkedés és a
kölcsönös bemutatkozás terített asztal
mellett folyt. Kiderült vannak fontos közös pontok: egyházi kötődések, énekkarok. A beszélgetés során átadtuk az Alcsútdobozon gyűjtött 120.000 Ft pénzadományt, és mindkét fél részéről kinyilvánítódott a szándék a további kapcsolattartásra, a testvérkapcsolat építéfolytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról

sére. Három fős delegációnk az esti órákban a képviselő úr fővédnökségével zajló,
kultúra-napi Mága koncerten vett részt, a
zsúfolásig megtelt ungvári színházban.
Ahogy a himnusz ütemeire felcsendültek
a hangszerek, megadták az alaphangot az
egész estéhez. A fellépőket háromszoros
ráadás után is alig akarta elengedni a közönség. Ritkán van errefelé ilyen emlékezetes élményt adó, szívet-lelket melengető, magyarokat összetartó színházi
előadás… Eljövőben a KMKSZ területi
csoportjával egyeztettük még az elérhetőségeket, majd az éjszakában hazafelé
autózva Tima Jánossal és Jére Csabával
tervezgettük a kapcsolatépítés soron következő lépéseit. Én ezúton is kérem
mindazokat, akik hasonlóképpen gondolkodnak és szívesen bekapcsolódnának a
kárpátaljai testvérkapcsolat építésének
folyamatába, jelezzenek felénk, várjuk
személyes, telefonos, vagy e-mailes
megkereséseiket!
Tóth Erika

KÖSZÖNET A
RÁT TELEPÜLÉS
JAVÁRA TETT
FELAJÁNLÁSÉRT
Balogh Biankának,
Balogh Györgynek,
dr. Gulyás Lászlónénak,
dr. Hargitai Lászlónak,
Jére Csabának,
Keindl Zoltánnak,
Komáromi Gábornénak,
Komáromi Jánosnak,
Szili Árpádnénak,
Szilveszter Máriának,
Tima Jánosnak,
Tóth Erikának,
Varga Ferencnek,
Zsigrai Péternek.

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük:
Kis Jánosné szül. Dobozi Terézt (1926. 02. 13. )
90. születésnapja alkalmából
Bense Ferencné szül. Vigh Gabriella (1930. 02. 21.)
86. születésnapja alkalmából
Orosz Jánosné szül. Gergely Teréziát (1931. 02. 20.)
85. születésnapja alkalmából
Sebők Mihályné szül. Vépi Magdolnát (1933. 02. 17.)
83. születésnapja alkalmából
Juhász Jánosné szül. Dobozi Máriát (1935. 02. 18.)
81. születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!
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EMLÉKEZTETŐ
A többlethulladék gyűjtésére
a Közszolgáltató által
forgalmazott

hulladékgyűjtő zsákot
kell igénybe venni,
amely megvásárolható az
alcsútdobozi ABC-ben.
VHG-DEPÓNIA
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

15 éves a gálaműsorunk
Január 22-én pontban 10 órakor a magyar
nyelvű iskolákban határon belül és kívül
egyszerre zengett fel Kölcsey Ferenc
Himnuszának első versszaka. Mi is csatlakoztunk az „Együtt szaval a nemzet” kezdeményezéshez, de ennél nekünk többet
jelent ez a nap.
15 éve született meg gondolatainkban az a kezdeményezés, hogy e különleges ünnepnapon gálaműsort szervezzünk, és együtt ünnepeljünk a szülőkkel, ismerősökkel, barátokkal, falubeliekkel. Ez alatt a 15 év alatt számos vers,
ének, zene, tánc és jelenet produkció alkotta a Magyar Kultúra napját Alcsútdobozon, és 2016-ban sem volt ez másként.
Mit is ünnepelünk, ha kultúránkat
ünnepeljük?
A magyarság kultúrája a népi kultúrában gyökerezik, mely jellegzetessége
a magyar néptánc, a népviselet, a népdal, a
népzene, a népköltészet, a népi kismesterségek. Vannak személyek, akik neve egybefonódik a magyar kultúra létezésével.
Biztos vagyok benne, hogy mindenki számára ismerős Benedek Elek, Kodály Zoltán, Móra Ferenc, Tamási Áron, Sebestyén Márta vagy a Muzsikás együttes neve. Kultúránkhoz tartoznak a néphagyományok is, melyek közül még ma is él a
húsvéti locsolkodás, a tojásfestés, betlehemezés. Mi alcsútdoboziak a Luca napról sem feledkezünk meg. Híresek vagyunk a betyárvilágunkról, a hortobágyi
pásztoréletünkről, és kevés nemzet tudja
elmondani azt, hogy ételei is egyediek, ízletesek és világhírűek. Amikor egy külföldi turista hazánkba utazik biztosan meg
fogja kóstolni a szegedi halászlét, a gulyást, a túrós csuszát, és az illatozó finom
házi réteseket.
A Magyar Kultúra napi gálaműsorunkon nem volt finom halászlé túrós
csuszával, de volt népi játék és játékfűzés
az 1-2. osztályosok előadásában, volt magyar néptánc Rábaköz tájegységéről, népzene hegedűszóval Márton Dóra előadásában, aki népdalt is énekelt nekünk csodálatos hangján. Fellépett iskolánk énekkara népdalcsokorral, és megelevenedett
Móra Ferenc is, mint Gergő a Kincskereső
kisködmönből, melyet a 4. osztályosok
adtak elő. Lenyűgöző bábelőadást is láthattunk a Trézi néni csoportjától, ahol
csodaszép porcelán marionett babák táncoltak a nagyérdeműnek, könnyeket kicsalva a szemünkből. Felléptek iskolánk

tehetséges szavalói, akik a helyi tanulmányi versenyeken érdemelték ki a fellépés
jogát. Műsorunk zárásaként egy kicsi
színházat is varázsolunk a nézőközönség
elé. Iskolánk néptáncosai évek óta meglepetés produkcióval is készülnek a szakköri órákon. Idén a méltán híres Valahol
Európában musical egy részletét adták
elő, melyhez csatlakozott iskolánk valamennyi diákja, pedagógusa és közös
énekkel zártuk műsorunkat.
Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel,
és van, aki majd játszik, és sose nő fel.
de van aki majd ír, és lesz, aki zenél,
és van aki majd bátran és okosan él.
Ami fontos az, hogy úgy legyen,
az, hogy mindenki más milyen,
a zene is csak ettől igaz, s a dal csak így
lesz szép!
(részlet a felcsendülő dalból)

Büszke voltam iskolánk nebulóira, a pedagógusokra és a szülői segítséget is nagyon köszönöm. Örülök annak, hogy sokan voltak a nézők, örülök annak, hogy a
tankerületből Szabó Mária tanügyi referens is megtisztelt minket jelenlétével, köszönöm a polgármester asszonynak, és a
képviselőknek is, hogy megnézték iskolásainkat. Jótékonysági gálaműsornak
hirdettük ezt az alkalmat, 40.000 Ft-ot
adakoztak a kedves vendégek, melyet
nagyon köszönünk. Ehhez még jócskán
kell gyűjtögetnünk, hiszen egy interaktív
tábla ennek a tízszeresénél kezdődik, de
mi úgy gondolkodunk, mint ahogyan
nagyapáink is neveltek minket: Aki a
kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.
Keindl Zoltánné
igazgató
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PUSKÁS AKADÉMIA KÖRÚT
Járja be a világ egyik legszebb
futballközpontját!
A túra időtartama 60 perc, idegenvezetővel.
Túrák indulnak:
szerdán és pénteken 10.30 órakor
szombaton és vasárnap 15.00 órakor
Csoportok (osztályok, szervezett kirándulások,
cégek) számára 10 főtől, előre egyeztetett
időpontban, keddtől vasárnapig
9-17 óra között lehetséges a látogatás.
A belépőjegyek ára:
diák, nyugdíjas, csoportos: 500 Ft
óvodás csoportos: 300 Ft
teljes árú: 1000 Ft
családi (2 felnőtt és gyerekek): 2000 Ft
Bejelentkezés:
tel.: +36 20 433 5236
e-mail: korut@pfla.hu

ORVOSI ÜGYELET

Állatorvosi ügyelet
február 6-7.
Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
254-505
+36 20-9411-900
február 13-14.
Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-445-62-56
február 20-21.
Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
375-327
+36 20-6615-215
február 27-27.
Dr. Takács Rudolf
Csákvár, Berényi u. 7.
354-193
+36-20-9563-041
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Honlapkészítés,
emblématervezés,
arculattervezés,
nyomtatott kiadványok,
festmények.
+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

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.
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