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V. Hagyományőrző Napok
Írásunkat a 2. oldalon olvashatja.

Áldás a magyarra 
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. 
A haza, a haza egyenlő volt mindig 
ezer év óta már, és mindig az marad, 
mert nem darabokból összetákolt darab: 
egytest a mi hazánk, eleven valami! 
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.
Máskor is hevert már elkötött tagokkal. 
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal. 
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke, 
futni kezdett a vér elapadt erébe. 
Visszakapta ami soha el nem veszett. 
Nagyobb nem lett avval. Csak egészsége-
sebb.

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, 
bár a világ minden fegyvere őrizze. 
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, 

de leghatalmasabb mégis az igazság. 
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja: 
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.

Él a nagy Isten és semmise megy kárba. 
Magyarok se lettünk pusztulni hiába, 
hanem példát adni valamennyi népnek, 
mily görbék s biztosak pályái az égnek. 
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, 
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.

Erős igazsággal az erőszak ellen: 
így élj, s nem kell félned, veled már az 
Isten. 
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. 
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. 
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, 
és jön az igazság, közelebb, közelebb...

Trianoni békeszerződés
„161. Cikk. A Szövetséges és Társult 
Kormányok kijelentik és Magyaror-
szág elismeri, hogy Magyarország és 
szövetségesei, mint e veszteségek és 
károk okozói, felelősek mindazokért a 
veszteségekért és károkért, amelyeket 
a Szövetséges és Társult Kormányok, 
valamint polgáraik az Ausztria-Ma-
gyarország és szövetségesei támadása 
folytán rájuk kényszerített háború kö-
vetkezményeképpen elszenvedtek.” Babits Mihály
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Rendkívüli testületi ülés - április 21.
• A képviselőtestület elfogadta a Három 
Hárs Óvodával kapcsolatos előterjesztése-
ket, melyek a köznevelési feladat átadásának 
megszüntetése, a fenntartói jog átvétele és az 
elszámolásról szólnak. Így hát visszakerült 
az óvoda közvetlen fenntartása és gazdasági 
irányítása az önkormányzathoz a „ Kistérségi 
Társulástól”.
• Az alcsútdobozi József Nádor Általános 
Iskola intézményvezetői pályázatát véle-
ményezték a képviselők. (A vezetői hirdet-
ményre egy pályázat érkezett.) A rendkívül 
színvonalas és kihívásokkal teli pályázati 

anyag tartalmának megvalósításához a tes-
tület tagjai felajánlották segítségüket és sok 
sikert kívántak Keindl Zoltánné pedagógus-
nak. „Jó munkát Mariann néni, alakíts ki 
egy jó pedagógus csapatot az alcsútdobozi 
gyermekekért!”
• 2014 május 15-től három főt alkalmaz az 
önkormányzat közmunka keretében. 
• Az önkormányzat támogatta a Fatev ha-
gyományőrző rendezvényét a sportcsarnok 
díjmentes rendelkezésre bocsátásával és ki-
állítási tárgyak kölcsönzésével a községi ki-
állítás anyagából. A már-már rendszeresen 
érkező méltatlan támadások ellenére nyúj-

tott segítő kezet a polgármester a szabadtérre 
tervezett rendezvény megtartásához. 
• Szépen halad az óvoda külső vakolatának 
felújítása és színezése. Új színt kap a kisded-
óvó. Az épület állagának megóvása és a gyer-
mekek egészsége érdekében szükségessé válik 
a hárs és más fák visszavágása. Be kell, hogy 
jusson a napfény, a szárító szellő a falakhoz.
• A kamerarendszer egy része elkészült, egy 
kapcsolódó pályázat elbírálására várunk a 
befejezéshez. Ebben az esetben kedvezőtlen 
elbírálás esetén is megvalósul a fejlesztés.

Tranker Tamás - alpolgármester

ISKOLAI NAPKÖZIS
TÁBOR
Vezetője: Keindl Mariann
Időpont: június 16 - 20-ig
További információ
a szervezőtől

KÉZMŰVES TÁBOR 
Vezetője: Tóthné Tóth Gabriella 
Időpont: június 23 - 27-ig
6.000 ft/hét/5 nap
• Papírmasé technika megismerése
• Mártott papírkép készítése vadvirág 
lenyomattal
• Üvegfestés és üveg matricafestés
 
SPORTTÁBOR
Vezetője: Dóczéné Szabó Zsuzsa 
Időpont: június 30 - július 4-ig
6.000ft/hét/5 nap
Tervezett programok : bicikli túra a 
bicskei uszodába, szalonna sütés, ki-
rándulás, kempós bemutató edzéssel 
egybekötve

Drága szomszédainknak!
Heteken keresztül törtük a fejünket 
feleségemmel, hogy tudnánk megkö-
szönni a Mező családnak, Ildikónak 
és Pistinek a sok-sok segítséget, me-
lyet nekünk mint szomszédaiknak 
adnak. Mivel gyermekeink nem a 
községben laknak, így hét közben is 
biztonságban érezhetjük magunkat. 
A falu előnye, hogy itt mindenki 
mindenkit ismer, és ha tud segít! 
Nekünk ebben a szerencsében van 
részünk, hogy Ildikóra és Pistire min-
dig mindenkor számíthatunk!
Köszönjük Nektek ezúton is!

Simorádi család, Eszti néni és Jani bácsi

TESTÜLETI hírek

A hagyomány őrzése. Talán a múlt ko-
rokban is ugyanezt érezték az emberek 
mindig, a szokásaik, tradicióik elve-

szőben vannak a következő generációk 
kezében. Dolgozni kell hagyománya-
ink megtartásán, nem szabad hagyni, 
hogy gyermekeink unokáink ne tud-
ják, honnan jöttek.
A hagyományos paraszti kultúra megőr-
zése, a népművészet értékeinek vigyázása 
szerencsére az oktatásban szélesebb kör-
ben is elterjedt. Számos óvodában és isko-
lában tanítanak órarendi keretben, illetve 
szakköri formában népi játékokat, nép-
táncot. Alcsútdobozon Keindl Zoltánné 
– aki már 25 éve tanít iskolánkban nép-
táncot – egyike a fent említetteknek 
akikenk fontos eleink értékeinek, szo-
kásainak megtartása. Az ünnepi kultúra 
részévé vált a jeles napi hagyományok fel-
elevenítése. Így született meg keze alatt a 
három korosztályból álló néptánccsapat, 
legkisebbek a Gyermekláncfű, majd a 
Pitypang és a Cifrázó.
A hagyományőrző napon a vendég tánc-
csoportok mellet az ő produkcióik adták   
az esemény vázát.
Táncos, zenés programok mellett, kéz-

műves technikákat is elsajátíthattak az 
érdeklődők. Helyet parancsolt magának 
a kézműveskedés. A vendégek megis-
merkedhettek a természetes anyagok fel-
használásával, a fonal, a vessző, a fa meg-
munkálásának alapjaival. Boross János 
a fafaragás, Gulyás István a kosárfonás, 
Bese Mihályné a horgolás míg Boross 
Józsefné a hímzés fortélyaira tanította a 
gyermekeket és felnőtteket egyaránt.
A hangulatot fokozta, az alcsútdobozi 
helytörténeti gyűjteményből  Hantos 
Ági segítségével áthozott sok míves bú-
tor és ruha darab. A régi korokról mesélő 
tárgyak segítségével még könnyebb volt 
beleélni magunkat egy kis „időutazásba”.
A műsorszámok után oldott hangulatú 
táncház kezdődött, megkoronázva ezzel 
ezt a remek délutánt.

Gratulálok a szervezőknek és reméljük jövőre 
is hasonló sikerrel kerül majd megrendezésre 
a VI. Hagyományőrző Nap.

Orbán Ágnes

V. Hagyományőrző nap Alcsútdobozon
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Az alcsúti római katolikus templom bú-
csúnapja Jézus Szíve ünnepe. 
Hasznosnak tűnik, ha áttekintjük en-
nek a liturgikus ünnepnek az eredetét 
és mondanivalóját.
A középkorban már kimutatható bizo-
nyos körökben a kifejezett Jézus Szíve 
tisztelet, különösen a “német miszti-
kusoknál” (1250-1350). Elmélkedésük 
anyaga az Énekek éneke: az Egyház, 
mint Krisztus jegyese. A jezsuiták és a 
karthauziak átvették a Jézus Szíve tisz-
teletet, és elterjesztették az Egyházban. 
Eudes Szent János is buzgólkodott eb-
ben. Itt kapcsolódtak be a Jézus Szíve 
tiszteletbe Alacoque Szent Margit láto-
másai (1673-75), melyekben Jézus kü-
lönösen az emberi hálátlanságot fájlalta, 

s a Szív tisztelőitől engesztelést, a hónap 
első péntekjén gyónást és áldozást kért. 
A mozgalom legfőbb lelkipásztori prog-
ramjának tekintette, s a társadalmi szo-
lidaritás és megbékélés, a szociális meg-
újhodás orvosságaként hirdette meg 
Jézus Szíve tiszteletét. Azóta alig van 
templom, ahol ne lenne jelen a Jézus 
Szíve tisztelete. 
Az Egyház vezetése azonban csak biztos 
teológiai alapokra állítva engedélyezte 
a mozgalmat. Első lépésként 1765-
ben XIII. Kelemen pápa engedte meg 
a lengyel püspököknek, hogy bizonyos 
keretek között bevezessék Jézus Szíve 
miséjét. IX. Pius pápa 1856-ban Jézus 
Szíve ünnepét már az egész Egyházra 
kiterjesztette. XIII. Leó pápa 1899-ben 
hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát. Míg 
XI. Pius 1928-ban már összefoglalást 
adott a Jézus Szíve tisztelet teológiai 
alapjairól. 
Ünnepnapja a pünkösd utáni 2. vasár-
napot (Úrnapját) követő péntek lett. 
Ezenkívül a Jézus Szíve tisztelet ideje 
minden hónap első pénteke és a júni-
us hónap. Az alcsúti katolikus őseink 
templomukat Jézus Szíve tiszteletére 

építették és szentelték fel. Feltehetnénk 
a kérdést, hogy aktuális-e még a Jézus 
Szíve tisztelet, mit jelent a mai ember 
számára ez a fogalom.
Jézus, mint Isten Fia, Isten végtelen 
szeretetét hozta el a földre megtestesülé-
sével, tanításával és megváltói művével. 
Az emberek rá is csodálkoztak, hogy 
„ahol megfordult, mindenkivel jót 
tett”. Napjaink bevett szóhasználatában 
sem idegen a szív jósága, tisztasága, sze-
retete, szerelme, mint legfőbb közössé-
gi érték meghatározása. Isten szeretete 
az ember iránt pedig még nagyobb és 
látványosabb, mint amit az emberek 
egymás közt gyakorolnak. Miért ne em-
lékezhetne meg a mai ember is hálával 
Jézus szeretetéről, az Ő Szívének jóságá-
ról és megbocsátó irgalmáról?
Aki betér az alcsúti templomba, de bár-
melyik templomba a világon, megérzi 
azt, amit Isten üzen a mai háborúskodó, 
önző és szabados világnak: „Szeressétek 
egymást, mint ahogyan én szerettelek 
titeket!” Kell-e ennél több? Tehát aktu-
ális-e a mai világban a Jézus Szíve tiszte-
let? Döntse el az olvasó.

Varga Imre

Az Alcsúti Búcsú 
progrAmjA:

• Június 27-én, pénteken 17.30 kor ünnepi 
szentmise. A liturgia keretében elhangzik 
Andorka Péter Alcsútdobozi miséje (Missa 
brevis). A mise után 18.30 –tól ünnepi 
koncert a Bicskei Plébánia és Társplébániái 
közös Jubilate kórusa és az Alcsúti Echo 

kórus közreműködésével. A koncert után 
virrasztás lesz 23 óráig (imaórák a társplébániák 
részvételével, csendes elmélkedések, énekek).

• Június 28-án, szombaton 10 órai kezdet-
tel ingyenes bábelőadás a „Hokkedli” báb-
színház előadásában a plébánián, melyre 
minden érdeklődőt várunk! Az igazmondó 
Juhász c. népmese kerül előadásra. 

• Június 29-én 11 órai kezdettel is megün-
nepelhetik a búcsút azok is, akik a napján 
nem tudtak részt venni az eseményeken. 
A vasárnapi Szentmise utána közös ebéd
az egyházközség tagjai számára.

Együttlétünk váljék
                     isten dicsőségére!

Református Egyházunk évszázadok óta 
nyitottságra törekszik, s arra, hogy szol-
gálatával egyfelől Isten dicsőségére éljen, 
másfelől sokak javát szolgálja. Gyüleke-
zetünkben ennek nemcsak azok  a min-
den generáció számára lehetőséget kíná-
ló lelki alkalmak a jelei, melyeket hétről 
hétre tartunk. Hanem meglévő adottsá-
gainkkal, épületeinkkel, ingatlanaink-
kal is szeretnénk a belterjes célok helyett 
tágabb közösségeink javát szem előtt 
tartva sáfárkodni. Ennek a gondolatnak 
a fényében született meg a Fatev Polgári 
Egyesület hathatós közreműködésével 
a református templom melletti játszó-
tér. Ha valaki szép időben oda látogat, 
akkor a gyermekzsivajt hallva könnyen 
beláthatja, hogy az átadás óta eltelt idő 
a játszótér megálmodóit és kivitelező-
it igazolja. Hasonlóképpen az elmúlt 

időkben készült el az Önkormányzat se-
gítségével a templom előtti bástyafal re-
konstrukciója. Ezzel nemcsak az onnan 
kihulló téglák okozta balesetveszélyt 
sikerült elhárítani, hanem községünk 
egyik patinás épületének környezete 
vált az arra járók számára kellemeseb-
bé, esztétikusabbá. Mindezek mellett 
elkészült a református templom feletti 
erdős részen egy imaösvény, mely nem-
csak az alcsútiak, hanem az ide látogató 
vendégek, turisták számára is vonzó le-
het. Térségünkben egyedülálló módon 
ötvöződik az imaösvényben a természet 
szépségeire (Isten általános kijelentése) 
és az Isten szavára (különös kijelentés) 
való odafigyelésnek a lehetősége. A hét 
„stációt” az erdei ösvényen végigjárva,  
Jézus Krisztus „én-mondásai” mentén 
csendesedhetünk el egy-egy percre, s 
gondolhatjuk végig életünket,  emberi, 
és Istennel való kapcsolatunkat.
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat!
Köszönet ezekért a lehetőségekért a 
megálmodóknak, a megvalósítóknak! 
A szkeptikusokra pedig mosolyogjon rá 
az az Isten, akit mindezekért a dicsőség 
illet!

Hős Csaba

A misszió hajójában
Az Alcsúti Református Egyházközség

nyári napközis gyermektábora

Szeretettel hívjuk és várjuk az 5-14 év közötti gye-
rekeket napközis táborunkba, a jelzett időpontban 
reggel 9 és délután 16 óra között. A tábor résztvevői 
közösen járják végig, ismerik meg az utat, amit Saul 
járt végig, míg Pállá, a pogányok misszionáriusává, 
Jézus Krisztus 13. apostolává lett. A bibliai tanítás és 
a hozzá kapcsolódó tevékenységek délelőttönként zaj-
lik. A délutáni kézműves foglalkozásokat, mozgásos 
játékokat, sportjátékokat a napi témához igazítva 
szerveződnek. 2014. augusztus 9-én (szombaton) 
családi délutánt tartunk, melyre a szülőket, nagy-
szülőket, testvéreket is meghívjuk. A tábor augusztus 
10-én, vasárnap délelőtt istentisztelettel zárul. A tíz-
órait és uzsonnát biztosítunk. A részvétel ingyenes!
Emellett természetbeni és egyéb adományokat szívesen 
fogadunk.

Helyszín:
Alcsúti Református Egyház

épületei és kertje
Jelentkezési határidő:

2014. június 15. 
Részletes információ:

A Lelkészi Hivatalban és a szervezőknél
vagy a 30-637-8192-es számon.

Hős Orsolya 

Jézus szíve ünnepe,
Az AlcsúTi Búcsú

A köz(ös)ség
szolgálATáBAn
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egyik este, amikor az egyik közösségi 
oldalt böngésztem, egy képet láttam, 
ami egy alcsútdobozi játszótérről ké-
szült.
Évek óta nem jártam arra, nem is gon-
doltam, hogy így el van hanyagolva! 
Ráadásul ezt a képet a fiam készítette és 
osztotta meg, aki egy 8 és egy másfél éves 
kisgyermeket nevel.
Meg is kérdeztem tőle, mi a célod ezzel? - 
„Anya! Hátha valaki tud segíteni, és úgy, 
ahogy valaha kisgyerekként ide jártam, 
szívesen venném, ha a gyerekeim is eb-
ben a szép környezetben játszhatnának!”
Kötelességemnek éreztem, hogy segítsek!
Másnap beszéltem Oláh Gyárfás polgár-
mester úrral, aki nagy örömmel fogadta 
az ötletet, hogy felújítsuk a játszóteret. 
Biztosított róla, hogy minden anyagi és 
eszköz támogatást megkapunk!

És beindult a gépezet...! Felhívást intéz-
tem a facebookon található Alcsútdobozi 
csoportban, aki tud társadalmi munkával 
segíteni, az egy jó célt szolgálna! Cserna 
Lali fiatal barátunk elsőként ajánlotta, 
hogy traktorral levágja a füvet, ami már 
úgy félméteres volt. Váczi István, az Ön-
kormányzat ezermestere - a Polgármester 
úr utasítására - felújította a hintákat. 
Az Önkormányzattól különböző színű 
festékeket, hígítót, ecsetet valamint ho-
mokot kaptunk a már rendbe hozott ho-
mokozóba. Május 23-24-én társadalmi 
munkával sikerült elég komoly munkát 
végeznünk, látványos eredményt értünk 
el. A Polgármester úr és Szabó Dániel 
képviselő is kivette a részét a tereprende-
zésben és a fűnyírásban. Sajnos nagyon 
kevés ember vett részt ezen az összefogá-
son, de nem voltunk elkeseredve, mert 

amikor abba hagytuk az aznapra terve-
zett munkát, nagy büszkeséggel néztünk 
magunk elé!
A munkálatoknak itt még nincsen vége! 
A füvet rendszeresen kell vágni, a hinták 
még nincsenek lefestve, mert mire meg-
szabadítottuk őket a rozsdától, az egy 
teljes nap volt. Így ha valaki segíteni sze-
retne: szívesen várjuk!
Végül, de nem utolsó sorban szeretném 
megköszönni kedves Barátaimnak és 
családjaiknak azt a sok segítséget, amit 
kaptam! 
Név szerint: Hollentunder Miklósnak és 
feleségének Zitának, Lesi Károlynak és 
feleségének Marikának, Bőcs Péternek, Bőcs 
Izabellának, Bőcs Istvánnak, Bátori Szabi-
nának ,Major Ádámnak, Szabó Áronnak

Bőcsné Zsuzsi

Titkokra és csodákra bukkanhatunk 
olykor a közvetlen környezetünk-
ben! Nem sűrűn persze, de meg-
esik. Az Alcsútdobozhoz tartozó 
Göböljáráspusztán különleges kiállítást 
rejt az egykori tanítói lakás. Már írtunk 
a házról Bárányos Gáborné Eszter ta-
nítónő kapcsán, de akkor az emlékeket 
idéztük, s magát az épületet igyekeztünk 
bemutatni. Ezúttal jelenlegi tulajdonosá-
hoz kaptunk bebocsátást, s kicsit mintha 
a mesevilágba léptünk volna be!
Pedig nagyon is valóságos minden a 
pusztai házban, amelynek sajnos erede-
tét még mindig nem tudjuk. Harminc 
éve vásárolta meg az akkorra ugyancsak 
lerobbant épületet Oravecz Gréti tex-
tiltervező iparművész és viselettörténeti 
szakértő. Ő állíttatta helyre az idő ütötte 
sebeket, új kerítést emelt, komfortossá 
tette, amennyire szükséges volt. Az im-
pozáns, udvarház jellegű házban lakik a 

hölgy, ám otthona egyben kiállítótér is! 
Sajátos stílusban, logikával és rendszer-
ben szolgálja a berendezés a ház lakóját, 
aki szenvedélyes és elkötelezett hagyo-
mányőrző. 
A legendás magyar divattervező, 
Rotschild Klára budapesti szalonjában 
dolgozott maga is, művészeknek, híressé-
geknek tervezett és varrt ruhákat, majd 
saját szalont a belvárosban. Most ez áll 
a bejárat felett: Remeteség, s magát is 
remetének nevezi titokzatos mosollyal 
Oravecz Gréti, akire igen illik a hölgy 
megnevezés. Finom és visszafogott, a mai 
visszavonultságából még kiolvasható a 
hajdani utazó „divatnagykövet” és az ele-
gáns társaságok résztvevőjének alakja.
A házban tematikusan elhelyezett régi 
kézimunkák, szürrealisztikus modern 
festmények, keleti hatású bútorok al-
kotnak egységet a téglapadozatos helyi-
ségekben. A szobai fűtőkemence sem 

disszonáns, jól megfér az arisztokratikus 
bútor- és ruharadarabokkal. Sokác és 
széki ruha, bujka (kiskabát), csodálatos, 
eredeti kalocsai kézimunkával kombinált 
női öltözetek sorakoznak egymás mellett. 
A kalocsait Oravecz Gréti aplikálta bele 
az elegáns viseletbe, menyasszonyi ruhá-
nak, estélyinek, fellépő ruhának tökéletes 
szépséggel! A másik szobában a közis-
mert Sissi-ruha, a panyókára vetett kis-
kabáttal. Néhány mondattal kézimunka 
és népművészeti „utazásra” invitál, s saját 
kutatásainak dokumentumaival érvel. 
Határozottan állítja, hogy a magyar nép-
művészeti motívumok, mint a gránátal-
ma, vagy a buzsáki formák fellelhetők a 
mezopotámiai mintakincsben is. 
A csángóknál akkor járt, amikor még 
mindennapi viseletként hordták a szép-
séges hímzett darabokat, látta, amint a 
csángó kislány ilyen pompás öltözék-
ben legeltetett a hegyen. A mezőkövesdi 
hímzés tobzódó színes virágait végigsi-
mítja karcsú ujjaival: csak látszólagos a 
túlzsúfoltság, a színkavalkád, valójában 
tökéletes a rend az autentikus kézimun-
kán, mondja, s elhisszük, látjuk. Kicsi 
asztalkán egy suta, mégis kifejező baba, 
Gréti gyermekkori alkotása, egy rongy-
babácska, bokafix zokni kardigánban… 
Mindenhol valami érdekes, szép látni-
való vonzza a szemet a házban. Magáról 
nem beszél a kedves házigazda, szerinte 
nem az a fontos. A ruhákról, a kézimun-
kákról, a magyar népművészetről, a ma-
gyar nyelvről, a hitről és őstörténetről, 
a megőrzendő értékekről annál inkább. 
Aki bejelentkezik hozzá, megnézheti ezt 
a varázslatos házat és tárlatot.

Zsohár Melinda

Viseletkiállítás a göböli udvarházban

Megújult a játszótér DOBOZON
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Új éN – motiváció, étkezés, mozgás = életmódváltás 

végre itt a jó idő! A kertben a sok eső-
től olyan kövérek a zöldség levelek, sa-
láták és egyéb kerti növények, a szem-
nek szinte üdítő látvány!
A tavasz első gyümőlcse az eper. Ker-
tünkben is jókora területet foglal el.
Tudták, kedves Olvasók, hogy a bo-
tanikusok szerint az eper valójában 
nem is gyümölcs? A szó tudományos 
értelmében,gyümőlcsnek csak az eper fe-
lületén található kemény „magvakat” le-
hetne nevezni, és a finom húsos rész csak 
a virág vizzel telt mag bugája?!
Na, de elég az okoskodásból, beszéljünk 
a felhasználásról!
Egy különleges technikával készült eper 
dzsemet, valamint egy finom szamóca 
fagylaltot ajánlok szíves figyelmükbe.
 

Sült Eperdzsem
75 dkg eper, 30 dkg cukor 

pici vanilia aroma
Az epret megmosom, kicsumázom és fél-
be vágom. Egy mélyebb tepsit sütőpapír-
ral kibélelek, úgy, hogy jócskán túllogjon 
a szélén a papír. A tepsi egyik felébe epret 
rakok a másik felébe öntöm a cukrot, és 
180C  fokon előmelegített sütőbe ra-
kom. 30 percig sütöm. A végére a cukor 
szépen felolvad és kicsit karamellizálódik. 
A papír négy sarkát összefogva a tartal-
mát egy zománcos lábosba öntöm. Itt pár 
percig kevergetem, hogy a cukor teljesen 
felolvadjon az epres lében, majd üve-
gekbe töltöm és száraz dunsztba rakom. 

Tartósítószer nem kell bele! A lekvár íze 
sokkal intenzívebb, mint a hagyományos 
eljárásnál!
 
 

Eper Fagylalt
40 dkg megtisztított epret összeturmixo-
lok. Rácsavarom egy citrom levét, 15 
dkg cukorral összekeverem és egy szitán 
átpasszírozom. 1 tojás fehérjét 1 kanál 
cukorral felverem, 2 dl tejszínt kissé fel-
verek. Mindent összekeverve fagyigépbe 
öntöm. Akinek nincs ilyen masinája, az 
ezt a gyümölcsös elegyet tegye mélyhű-
tőbe és fél óránként keverve rajta hűtse 
fagyi állagúra! Eper szemekkel és tejszín-
habbal tálaljuk.

Bőcsné Zsuzsi

TÁMOP-6.1.2/11/1/A és B Egészségre nevelő 
és szemléletformáló életmód programok – 
Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület 

MESéS ÍZEK - Eperrel

Folytatom a jól ismert, ám kevéssé 
egészséges alapanyagok „helyettesei-
nek” bemutatását.

krumpli helyett csicsóka... 
Miért is ne fogyasztanánk a csicsókát a 
krumpli helyett? Sokal egyszerűbb a ter-
mesztése, mondhatni, „igénytelen”. Jól 
tűri a szárazságot nem igényel perme-
tezést, nő mint a gomba, akarom mon-
dani, mint a csicsóka. Legyünk figyel-
mesek hová ültetjük, mert elszaporodik. 
Emellett egészségünkre is remek hatással 
van, ő az elhízás kezelésében, valamint a 
szív- és érrendszeri betegségek megelőzé-
sében bizonyított már, de rák-megelőző 
élelmiszerként is számon tartják. Az sem 
elhanyagolható tény, hogy a csicsóka 
csökkenti az édesség utáni vágyat és a 
fáradtságot. Antibiotikum kúrák után is 
érdemes fogyasztanunk, ha a bélflóra re-
generálása a cél. 
A csicsókának a krumplinál ötször na-
gyobb a rosttartalma, a magas rosttarta-
lom pedig megakadályozza a szénhidrát 
és az egyéb hízlaló tápanyagok felszívó-
dását, és az emésztésben is segít. A magas 
rosttartalom miatt a csicsóka laktató, ám 
mindeközben száz grammja mindössze  
80 kcal-át tartalmaz, így a fogyókúrás 
étkezésbe is kiválóan beleillik. A csicsó-
kából készített cukor a legédesebb, az ez-
zel édesített élelmiszerek mégis kevesebb 

energiát jelentenek a szervezet számára. A 
gumókban található keményítő jótékony 
hatással van a máj, a lép és a hasnyálmi-
rigy működésére, így segíti a vércukor-
szint beállítását.
Kiváló a gyerekkori ételallergia kezelésé-
re, hiszen helyreállítja a bélflórát, ezzel 
támogatva az immunrendszert, jó továb-
bá a szív- és érrendszeri betegségek ke-
zelésére is, hiszen csökkenti a vér szabad 
zsírsavtartalmát, amely a megbetegedést 
okozza.

Az étkezéssel kapcsolatos gondolatok 
zárásaként fogadják tőlem szeretettel 
az egészséges Táplálkozás 12 pontját:
1.  Minél változatosabban, minél 
többféle élelmiszerből, különböző 
ételkészítési módok felhasználásával ál-
lítsuk össze étrendünket. A sokszínű táp- 
lálkozás nagyobb lehetőséget biztosít 
arra, hogy a szervezetünk megkapja a 
szükséges tápanyagokat.
2.  Együnk kevésbé zsíros ételeket, 
rántás helyett habarást használjunk!
3.  Kevés sóval készítsük az ételeket!
4.  Csak étkezések befejező fogásaként 
együnk édességet, soha ne étkezések 
között, főleg ne helyette!
5.  Naponta fogyasszunk fél liter tejet 
vagy tejterméket.
6.  Naponta többször is együnk nyers 
gyümölcsöt, zöldséget.

7.  Asztalunkra mindig kerüljön barna 
kenyér
8.  Naponta 2-4 óránként együnk, egy-
ik étkezés se legyen túlságosan bőséges.
9.  Szomjunkat ivóvízzel oltsuk, 
kerüljük a cukros italokat és az alkoholt
10. Nincsenek tiltott táplálékok, csak 
kerülendő mennyiségek! Bőséges fo-
gyasztásra javasolt: gyümölcsök, zöldség- 
és főzelékfélék, hal, barna kenyér
11. A helyes táplálkozás kedvező hatá-
sait hatékonyan egészíti ki a dohányzás 
teljes mellőzése, a rendszeres testmozgás
12. A helyes táplálkozás fedezi a szerve-
zet minden élettani folyamatának ener-
gia- és tápanyag- felhasználását.

„Étked váljék gyógyszereddé,
s gyógyszered legyen az étked.”

Hippokratész 

Következő alkalommal áttérek a mozgás fon-
tosságára, megvizsgáljuk több szempontból a 
különböző sportokat, majd összegyűjtjük a 
környékünkön található lehetőségeket a ked-
ves Olvasónak.
                                           Folytatjuk...

Orbán Ágnes
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Háromhárs Óvoda

Gyerekszáj
• Jack, csoportunk egyik meghatározó 
„figurája”. Mindenkihez kedves, lyukat 
beszél az ember hasába, miközben ud-
varol, bókol, gesztikulál. Ádám reggeli 
közben megjegyezte:
- Óvónéni, a Jack olyan, mint egy dzsi-
goló!
- Tényleg? De mondd csak Ádám, te 
tudod, hogy a dzsigoló mit jelent?—
kérdeztem.

- Igen! - bólintott Ádám, és ekkor 
ikertestvére, Adél is bekapcsolódott a 
beszélgetésbe.
- Van egy könyvünk Óvónéni, a Maja 
12 babája és abban van egy fiú, akit 
Dzsigának hívnak, de valójában ő egy 
dzsigoló, aki a legcsúnyább lánynak is 

úgy tud udvarolni, hogy azonnal szép-
séges királykisasszonynak érzi magát!
• Gyerekek! A jövő héten elmegyünk 
kirándulni az arborétumba, egy egész 
napra! Erre Rita megjegyezte: - Igen 
óvónéni, én éppen tudom már, hogy 
hol leszünk, annál a „fél palotánál”!
• Március elején megtekintettük a 
gyerekekkel a hóvirágmezőt az arbo-

rétumban. A séta végén Rita megle-
petten kiáltott fel: - Óvónéni, neked 
tiszta macskaszőrös a kabátod! Kicsit 
megijedtem, hogy mi történt, de mo-
solyogva állapítottam meg, hogy a 
„macskaszőr”a fekete kabátomon a 
szőke hajszálaim voltak. Jót nevettünk 
rajta a gyerekekkel.
• A gyerekek szeretnek zsonglőrködni 
a különböző tornaszerekkel (labdák, 
karikák). Fanni sokáig tudta pörget-
ni egyik karján a műanyag karikát. 
Korinna megjegyezte: 
- Annyira ügyes voltál, hogy holnap-
után is tapsolni fogok!

Gyűjtötte: Bacsák Attiláné és T. Tóth Gabriella

A TáMop-3.3.8-12/2-2012-0031 azo- 
nosító számú pályázat kereté-
ben „esélyegyenlőség fejlesztése a 
Háromhárs Óvodában” című progra-
mon dolgozunk. Minden hónapra jut 
az esélyegyenlőség jegyében szervezett 
két-három színes rendezvény, melyet a 
pályázat keretében tudunk megvalósí-
tani.
gyeReknAp Az ÓvoDáBAn – 
MáJus 23.
Nagyon várták ezt a napot a gyerekek. 
Számolták a napokat, hogy hányat kell 
még aludni gyereknapig. És végre eljött! 
Már a reggeli előtt megérkezett az ugráló-
vár, a gyerekek az ablakból lesték, ahogy 
a színes, lapos gumi óriásra nő. Egész 
délelőtt, szinte megállás nélkül hasz-
nálták a gyerekek, jókedvűen, sikítozva 
vizesre ugrálták magukat. Gabi néni és 
Éva néni kifestette a gyerekek arcát szí-
nes, vidám mintákkal. Kézműves aszta-
loknál Tündi nénivel papírsárkányt, Vali 
nénivel és Csilla nénivel Paprika Jancsit 
készíthettek. Sikerült a pályázati forrás 
segítségével elhozni az óvodába egy han-
gulatos cirkuszi előadást. Ricsi bohóc a 
gyerekeket is bevonta a produkciókba. 
Sikerült alaposan megviccelni minden-
kit, amikor az óriási fényképező gépé-
ből vizet spriccelt a fotózáshoz beállított 
gyerekcsoportra. Nagyszerű zsonglőrszá-
mokat láthattunk. Zsanett hullahopp 
karikás produkciójával teljesen elbűvölte 
a lányokat és a fiúkat is. Nagyon jól szó-
rakoztunk, biztosan maradandó élményt 
jelentett ez a nap minden óvodásunknak.

Óvári Zsoltné

BeHARAngozÓ
• Ellátogatunk május 28-án délelőtt a 
nagycsoportosokkal a felcsúti kertészet-
be. 
• Ovi-mozi programot szervezünk má-
jus 30-án délelőtt, Vizipók történeteiből 
és Pom-pom meséiből fogunk vetíteni a 
gyerekeknek.
• Június 6-án 16 órától lesz az óvodai év-
záró-ballagási ünnepségünk.

ovis kiRánDulás DinnyésRe
Május 12-én elindultunk autóbusszal 
Dinnyésre, a madárrezervátumba, ahol 
a dinnyési fertő Madárdal tanösvényét 
látogattuk meg, ami a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatósághoz tartozik. 
Mikor megérkeztünk, Fenyvesi László 
és kislánya, Hajnal Anna várt bennün-
ket. Laci bácsi karján egy törpesólyom 
kapaszkodott. Sokáig gondozták, gyó-
gyították, mert a szárnya és a feje is 
megsérült, amikor rátaláltak. Mostanra 
meggyógyult, gyűrűt kapott a lábára és a 
mi jelenlétünkben engedték vissza a „va-
donba”, most röptették. Az első szárny-
csapásai bizonytalanok, gyengék voltak, 
de keresett egy biztonságot adó fát és 
letelepedett az egyik ágára.
Ezután megnéztük, hogy a kecskekarám-
ban hogyan szoptatja meg kecskemama 
tejjel duzzadt tőgyéből az anyátlan kisbá-
rányt. A kis barinak persze Laci bácsi se-
gített, hogy hozzáférjen kecskemamához.
Átsétálva egy réten, alázatos rendbe ra-
kott, learatott nádgúlák között pihen-
tünk meg. Itt mindenki elővehette az 
otthonról hozott enni-innivalóját, mi-
közben Laci bácsit hallgattuk a termé-
szetről és az ott élő állatokról mesélni. 

Közben a keze is „járt” és bicskájával pil-
lanatok alatt faragott a gyerekeknek nád-
sípot és kiscsónakot, miközben elénekel-
tük a Gólya, gólya gilice kezdetű dalt.
A nádi pihenő után elindultunk rókalyu-
kat kutatni. Meg is találtuk, de a rókák 
sajnos már „elköltöztek”. – Ahol ember 
járt a rókalyuk körül, ott a rókák meg-
érzik a szagát és oda már nem költöznek 
vissza többé - mondta Laci bácsi.
A rókales után visszatértünk a madárre-
zervátum gyógyítójának házához, ahol 
újabb élményekben volt részünk. Egy 
gyönyörű sárgarigót mutatott nekünk. 
Ilyen közelről még nem láttuk ezt a mada-
rat és aki akarta megsimogathatta. Simo-
gattunk még kiskacsákat is, némakacsát 
meg magyarkacsát, de az igazi szenzáció 
egy puha, selymes bundás kisróka volt, a 
gyerekek nagy örömére! Laci bácsiéknál 
megszelídült és mindenki megsimogat-
ta. Megtudtuk, hogy az ilyen talált kis-
állatokat már nem lehet visszaengedni a 
vadonba, hanem egy állatkertnek fogják 
ajándékozni.
Búcsúzóul még megfigyeltük a gólyákat, 
hogyan etetik fiókáikat a hatalmas gólya-
fészekben egy villanyoszlop tetején, mi-
közben az egyik gólya egy kisebb faággal 
a csőrében repült a fészekhez és ügyesen 
beillesztette a többi fészekág közé.
Elfáradva, de értékes természetben szer-
zett élményekkel, tapasztalatokkal tér-
tünk haza az óvodába.

T. Tóth Gabriella
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Hős Orsolya
Megyünk az oviba. Jó idő van, májusi 
meleg reggel. Gáspár a tavalyi rövidnad-
rágjában. Még jó rá, hiszen nincs  már 
pelus, mint egy évvel korábban. Ma 
már kiscsoportos nagyfiú. ZászLó a jele. 
Megszólal: „Ana! Cilipelnek a madalak. 
Ast mondák, ló idő van!” Én meg rá-
mondom: „Ló”. A szárnyaLó idő vágtat 
előre kiscsikóm – gondolom tovább ma-
gamban. Én is vágtattam pár napja, hogy 
odaérjek az óvodába az anyák napi ün-
nepségre.  Számomra ez a napi rohanás-
ban a megálLó. Az óvónénik és dajkák, 
mint varázsLók, ünneplőbe öltöztetett 
kicsik sorát rendezik. A kis honfoglaLók 
köszöntőre készülnek. AranyLó gyer-
mekhangok csendülnek fel. Csiripelnek, 
mint a madarak. Ki hangosan, ki halkan, 
de akad köztük bambuLó is. Például az 
én fiam. KóborLó tekintetével megta-
lál.  Én le sem veszem róla a szemem. 
”HalLó, itt vagyunk! Növekszünk és 
ügyesedünk!” – üzeni minden vers ének, 
mondóka, játék.  Az anyukák szeme még 

csillogóbb, mint a gyerekeké.  Kinek a 
könnyektől, kinek a meghatottságtól, 
büszkeségtől, rácsodálkozástól.  NapLó 
ez az óvodáról: „Ez már az enyém anya! 
Jó tanuLó voltam? Mindet tudom. Ne-
ked adom!” Virágot is kapok: elmúLót és 
maradandót. Ez utóbbi az én fiam keze 
munkája. HasonLót nem készíthet sen-
ki. Számomra több,  mint egy RaffaelLó. 
Köszönöm, és gratulálok! Az én csiripelő 
kiscsikómat kiváLó helyen tudhatom. Ez 
a legnagyobb ajándék.

Erdei Judit 
Megszámoltam, Panna lányom idei 
anyák napi ünnepsége volt életem tizen-
kilencedik műsora. Azt gondolhatnánk, 
ennyi idő alatt már volt alkalmam hozzá-
szokni ahhoz a torokszorító-szívdobogta-
tó érzéshez, amit ezek az ünnepek jelen-
tenek.... de nem :) A Kismadár csoport 
gyöngyöző kacajjal nyitott műsora, a 
gyerekek izgatott, levegőt kapkodó éneke 
és önfeledt táncuk kiragadott a minden-
napokból és eltöltött azzal a csodás, me-
leg érzéssel, amit csak azóta érzek, hogy 
édesanya lettem. Hálát adok a Jóistennek 

az anyaság mindent felülmúlóan pazar 
ajándékáért, a reggelente álomillatúan 
körbefonó kis karokért, a kistinik idétlen 
vihogásáért. Hálát adok, Éviért, aki min-
dent átölelő melegségével biztonságos 
fészekbe várja csemetéinket az óvodába, 
akinek figyelő tekintete és rebbenő lelke 
elől egyetlen gyermeki érzelem vagy gon-
dolat se bújhat el, aki leleményes ötlete-
ivel az alkotás örömét adja nekik. Hálát 
adok Tündéért, aki ebben a teljesítmény-
orientált világban engedi a gyerekeket 
gyereknek maradni, önfeledten játszani, 
aki suttyomban tölti meg fejecskéjüket 
versekkel, ismeretekkel és történetekkel, 
anélkül, hogy észrevennék: tanulnak! 
Hálát adok Éva dadusért, aki a minden 
pillanatban jelenvaló és megszólítható 
anyát pótolja napközben, aki észreveszi a 
legkisebb bibit, csöpögő orrot, éhes po-
cakot és elszontyolodott pofit, és ott te-
rem segíteni. A kézzel készült ajándékok, 
a gyerekek egész ovis évét felölelő foto cd 
pedig mindig eszembe fogják juttatni az 
idei anyák napja derűs pillanatait és azt 
a boldog, elégedett érzést, hogy legféltet-
tebb kincsem jó helyen van napközben.

Ovis ANYÁK NAPjA az anyukák szemével

kéT BeszáMolÓ
A gyeReknApRÓl
Nekem nagyon tetszett a gyerek nap, 
mert jó programok voltak. A rendőrök 
bemutatója érdekes és tanulságos volt. 
Tetszett, hogy fel lehetett próbálni a 
rendőr sapkát és a többi dolgot, ami a 
rendőröknek van. A kutya nagyon ara-
nyos volt, jól volt kiképezve. A kempo 
bemutató is érdekes volt, ami a legjob-
ban tetszett, hogy együtt csinálhattuk az 
oktatóval a trükköket. Az akadályverseny 
is jó volt, amit a 8. osztály tartott, érde-
kes és izgalmas feladatok voltak. A reg-
geli várakozás, gyülekezés alatti ugráló 
kötelezés, célba dobás és kötélhúzó ver-
seny volt, ahol a győzteseket cukorkával 
jutalmazták.

Szöllősi Dominika

Idén is megrendezésre került az aka-
dályversennyel egybekötött gyereknap 
az iskolában. Amíg az akadályverseny 
zajlott, addig néhány szülő az iskolában 
előkészítette a zsíros kenyeret hagymával, 
csalamádéval, vajas kenyeret, lekváros 
kenyeret, ezzel vártuk az éhesen vissza-
érkező gyerekeket. A kenyér után gyü-
mölcsből készült bólét és palacsintát is 

ehettek a gyerekek.Köszönjük szépen a 
bicskei rendőrök színvonalas kutyás be-
mutatóját, akiket a Polgármester úr szer-
vezett, Rácz Richárd kempos, gyerekeket 
megmozgató gyakorlatait. Végül, de nem 
utolsó sorban az iskola és az SZMK ne-
vében köszönetet mondanánk a felaján-
lóknak és a segítőknek. Felajánlók: Baba 
börze, Grüner Szervíz Kft. (zöldséges), 
Orbán Ágnes, Keindl Zoltánné, Róth 
Melinda, Ángyás Eszter, Sipos Anikó és 
a lekvárt felajánló szülők. Akik segítet-
tek: Bíróné Kata, Németh Erika, Róth 
Melinda, Martonné Gyöngyi, Hantosné 
Ági, Kónya Niki. Köszönjük munkáju-
kat!

Szöllősiné Gabi – SZMK elnök

egy szMk ülés MARgÓJáRA
kedves alcsútdobozi
„érdeklődő és segítőkész” szülők!

2014. május 5-én SZMK gyűlést tartot-
tunk, melyre minden szülőt vártunk. A 
fő téma a József Nádor Általános Iskola 
igazgatói posztjára történő pályázat is-
mertetése, megbeszélése, véleményezte-
tése, megszavazása volt.
Sajnálattal és mély felháborodással vet-
tem tudomásul, hogy ez a téma öt szülőn 
kívül mást nem érdekelt, pedig iskolánk 
és ami fontosabb, gyermekeink jövője a 
tét. Ezúton is megköszönöm „segítőkész 

és áldozatos” munkájukat.
Szöllősiné Gabi – SZMK elnök

MegúJulT Az iskolA HonlApJA
A Szebb és Jobb Jövőt Egyesületünk és 
Orbán Szabolcs segítségével elkészült is-
kolánk új honlapja. A tantestület kérése 
nyomán olyan honlapot alkottunk, amit 
szabadon kezelhetnek az arra rátermett 
tanárok. Reméljük, egy élettel teli, in-
formatív honlap éled újjá majd a kezeik 
között. Folyamatosan friss híreket és in-
formációkat találhatnak majd a honlap-
ra látogató szülők és a hatalmas galéria 
lehetővé teszi, hogy az iskolai eseménye-
ken készült képek közt tallózhassunk. Jó 
böngészést kívánunk!
www.alcsutdoboziiskola.hu

színHázBAn volTunk!
Az Önkormányzat és a Szebb és Jobb Jö-
vőt Egyesület támogatásával két turnus-
ban az iskola összes tanulója színházláto-
gatást tett a budapesti Magyar Színházba. 
Az alsós tanulók a „A kisfiú és az orosz-
lán” a felsősök pedig a „Vadregény” című 
műsort nézték meg. A program és az uta-
zás is ingyenes volt a gyermekeknek és a 
kísérő pedagógusoknak. Reméljük még 
sok ilyen alkalommal színesíthetjük is-
kolásaink életét. Köszönet a szervezésért 
Hantos Áginak.

Orbán Ágnes



2014. június / Szent Iván hava
AlcsúTDoBozi HíRek • Ingyenes kiadvány • Kiadja Alcsútdoboz Település Önkormányzata

Felelős kiadó: Oláh Gyárfás, polgármester • Főszerkesztő: H. Kolláth Mária
Grafika, nyomdai előkészítés: Orbán Ágnes Nyomdai munka: Önkormányzat • Megjelenik 500 példányban • ISSN 2061-6422

Írásaikat eljuttathatják nekünk a hkollathmarcsi@gmail.com emailcímre.
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot a közlésre szánt anyagok tartalmát és lényegét nem csorbító rövidítésre.

Ezzel a képpel is szeretnénk megköszönni a gyerekek nevében Csepeli Árpád bácsinak, 
hogy minden évben ezen a jeles napon vendégül lát bennünket az alcsútdobozi Mediterrán 

fagylaltozóban egy-egy gombóc fagylaltra!

Az ovisok kaladjairól a 6. oldalon olvashatnak.

A dobozi játszótér új életéről a 4. oldalon olvashat.

Oravecz Grétiről és a göböli kiállításról részletek a 4. oldalon


