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Tánctábor pillanatképek
Beszámoló a 4. oldalon.

Ovis ballagás
Beszámoló a 6. oldalon.
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Képviselőtestületi ülés 2014. június 4.
Két ülés közötti események:
• Az Önkormányzat számláján 52 millió 
forint van.
• A Vértes TKÖT megszavazta az óvodá-
ink szétválását.
• Tabajdon helytörténeti könyv kiadására 
került sor – ennek kapcsán merült fel az 
Alcsútdoboz történetéről kiadott könyv 
újra kiadása.
• Június 23-tól két hét igazgatási szünet 
lesz a polgármesteri hivatalban – ügyelet-
tel.
• A helyi Református egyháztól megke-
resés, illetve támogatás kérés érkezett a 
támfal felújításra és a templom megvilá-
gításra.
• Ezentúl nem az önkormányzatok pá-
lyáznak a szennyvízcsatorna vagy tisz-
títómű bővítésre – ezt a folyamatot egy 
állami programiroda végzi majd.
• A képviselőtestület elfogadta dr. Balázs 
Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 
beszámolóját Alcsútdoboz közrendjéről, 
bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről.
- a statisztikai számok jelentős fejlődést 
mutatnak közbiztonság terén 
- a regisztrált bűncselekmények száma a 
2012-es 35-ről 25-re csökkent 2013-ban
- bűnmegelőzési felvilágosító alkalmakat 
szerveztek az idős és iskolás korúaknak
- márciusban kerékpárok, elektromos 
kerékpárok és segédmotoros kerékpárok 
regisztrációját végezték a faluban
- köszönet Alcsútdoboz lakosainak a so-
rozatbetörések és besurranások idején ta-
pasztalt figyelőszolgálat megszervezéséért
• Beszámolót hallgatott a testület a tele-
pülés gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2013-as évi ellátásáról
„a település lakossága 2013. december 
31-én 1461 fő volt,
a segélyezés szempontjából érintett 0-18 
éves korosztály 299 fő,

rendszeres gyermekvédelmi támogatás-
ban részesült 34 család / 82 gyermek”
• A testület módosította a 2014. évi költ-
ségvetését.
• Alcsútdoboz Település Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 2014. június 
4-ei ülésén elfogadta az önkormányzat 
2014. évi módosított költségvetését. A 
módosítás oka főként az volt, hogy az 
önkormányzat kapott 20.000.000 Ft-ot 
a  Közös Hivatal Alcsútdobozi Kirendelt-
ség épületének részbeni felújítására. A 
nyílászárók cseréje, a villanykályhák he-
lyébe központi fűtési rendszer kiépítése, 
valamint az utcafronti rész külső vakolása 
valósulhat meg ebből a pénzből.
Ugyancsak pozitív irányba változott a 
költségvetés azzal, hogy 5.389 e Ft be-
vételt nyert az önkormányzat a lakossági 
víz és csatornaszolgáltatás támogatására. 
Ez az összeg a szolgáltató részére kerül át-
utalásra a jogszabályi előírásoknak meg-
felelően.
• Lebonyolításra került a Váli-völgy vizes 
élőhelyeinek mintaprogramja, melyhez 
9.398 e Ft támogatásban részesültünk. 
Ezeken felül kisebb összegű előre nem 
tervezett működési bevételek is érkeztek, 
mellyel szintén módosult a költségvetés.
A bevételekkel azonos összegben a kiadá-
sok is emelkedtek, a céloknak megfelelő-
en.”
• A Római Katolikus Egyház támogatá-
si kérelme kerítés és kapu felújítása. 100 
ezer forint támogatást kért és kap a gyü-
lekezet a fenti célokra.
• A Vértesdobozi Református Egyház-
község támogatása támfal és közösségi 
ház felújításra. 100 ezer forint támogatást 
kért és kap a gyülekezet a fenti célokra.
• Az Alcsútdobozi Anna Nyugdíjas Klub 
támogatási kérelme a 2014. évi program-
jaikhoz. 100 ezer forint támogatást kért 
és kap a Klub a fenti célokra.

• A Háromhárs Óvoda külső felújítási 
szerződésének módosítása 70 ezer forin-
tos pótmunka miatt. A testület elfogadta 
a szerződés módosítást.
• A polgármesteri hivatal folyosójának 
üvegfelületeinek cseréjére tett a Polgár-
mester javaslatot közel 1,5 millió forint 
értékben, melyet a testület elfogadott.
• Beszámolót tartott a Polgármester 
az Alcsútdobozi Sportegyesület és az 
Alcsútdobozért Közalapítvány 2013. évi 
működéséről, és gazdasági adataikról. A 
testület a beszámolókat elfogadta..
• A Polgármester a „Nyugdíjas ház” tető 
felújítására tett javaslatot, amit a testü-
let elfogadott. A 200 nm-es tetőn teljes 
tetőléc csere, óromszegély bádog csere, 
kéményszegély csere, valamint néhány 
szarufa cseréje történik meg. A felújítás 
költsége 1 millió forintra tehető.
• Zárt ülés keretében tárgyalta a testület 
a Szabadság utca 66/2. és a 66/4. számú 
önkormányzati bérlakás bérbe adását. 
Mindkét lakás kiadását megszavazta a 
testület.  
• Képviselőtestületi rendkívüli ülés 2014. 
május 27.
• A képviselők döntöttek a községi tér-
figyelő kamerarendszer kiépítéséről, s a 
megbízási szerződésről. Pályázaton nyert 
a település a kamerarendszer kiépítésé-
re támogatást. A Vidikon Kft-vel köt 
szerződést a Polgármester a telepítés és 
beüzemelés elvégzésére, átadási határidő 
július 15.
• Kérem, látogassanak el a község óvo-
dájához, mely megújult külsővel fogadja 
a gyermekeket és hozzátartozóikat egy-
aránt. Mint minden eddigi felújítás eddig 
– ez is helyben vásárolt építőanyagból, 
helyi vállalkozó kivitelezésében készült 
el. Érdemes megnézni, rá sem ismernek a 
régi  szürke, omladozó vakolatú épületre. 

Tranker Tamás - alpolgármester

Az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör
fotópályázatot hirdet Dr. Homoki-

Nagy István születésének  
100. évfordulója alkalmából. 

A pályázatra amatőrök jelentkezését 
várjuk. A képek témája a falu

 és környezetének természeti szépségei. 
A fotók mérete A4-es.

Pályázni több művel is lehet. 
 A pályaműveket a Polgármesteri
Hivatalban lehet leadni Hantosné 

Áginak. A pályázathoz mellé-
kelt borítékra jeligét, belsejében
a pályázó nevét kérjük megadni. 

A pályázat díjazása:
I. hely 15 000 FT
II. hely 10 000 FT
III. hely 5 000 FT

amelyet Média Markt vásárlási
utalvány formájában adunk.
A fotókból kiállítás készül. 

Beadási határidő: 2014. augusztus 25.
Várjuk a jelentkezéseket!  

 Alcsútdobozi Helytörténeti Kör

Felhívjuk a tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy

június 23-tól két hét
igazgatási szünet lesz

a polgármesteri
hivatalban.

A sürgős esetekre
való tekintettel

ügyeletet biztosítunk.

Önkormányzat

TESTÜLETI hírek

FOTÓ pályázat Felhívás!
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Néha megdöbbentő, katartikus életér-
zést okoz bennünk az a felismerés, hogy 
kevesek vagyunk ahhoz, hogy saját 
problémáinkat megoldjuk, görcseinket 
kibogozzuk, életünket a helyes mederbe 
visszatereljük.
Neveket természetesen nem említve, 
egyik párkapcsolati (párterápiás) lel-
ki vezetésem alkalmával a középkorú 
„élettársak” lehorgasztott fejjel ülnek 
a kanapén velem szemben, és keserve-
sen mesélik életük megrázó történé-
seit, amin keresztül mentek. Hadd ne 
részletezzem. Nem azért, mert akkor 
felismerhető lenne a házaspár, mert 
pontosan az a helyzet, hogy nem lenne 
felismerhető, hiszen egy tipikus kiégési 
szindrómával álltunk szemben, ami saj-
nos oly sok párkapcsolatra rányomja a 
bélyegét.
A végtelenségig sorolhatnám a gondo-
kat, bajokat, aminek persze mindig a 
másik az oka.

Csak hát aki egy kicsit is ért a lélektan-
hoz, az tudja, hogy valóban meg kell 
hallgatni és komolyan kell venni ezeket 
a helyzeteket, de azt is látni kell, hogy ez 
csak a felszín. A gondok gyökerei sok-
kal mélyebben vannak, mint az ember 
hinné.
Szemben ül velem két középkorú em-
ber, akik valami miatt úgy gondolták 
valamikor, hogy egymás mellett majd 
boldogok lesznek. Hiszen mindegyi-
kük kereste a saját boldogságát, végül 
kudarcot vallottak. Már nem szeretik 
egymást. Mást se szeretnek. Elegük van.
Vajon mi a probléma ebben a kapcso-
latban? Először is az, hogy mindegyikük 
a saját boldogságát keresete, és nem a 
másikét. Hiszen fogalmuk sincs arról, 
hogy mi a párkapcsolat lényege: a há-
zasság, ami egy „nagy” szó, és semmi 
másra nem használható, mint egy férfi 
és egy nő egy életre szóló szeretet-elkö-
telezettsége bármilyen körülmények kö-
zött. Igen, elköteleződés. A jóban-rossz-
ban való következetes kitartás egymás 
mellett. Az összebútorozás ezt a kihívást 
nem tartalmazza. Az arról szól, hogy 
amíg nekem jó, addig maradok.
Azt mondják erre sokan, hogy egy papí-
rét nem érdemes házasságot kötni. Van 
benne igazság. Olyan papírért, amit egy 
költséges válással áthúzhatok, tényleg 

nem. Viszont amit Isten előtt ígérek 
meg, az nemcsak egy papír, hanem egy 
jelzése annak, hogy felvállalom a mási-
kat olyannak, amilyen egy teljes életre 
szólóan. Ez már megadja azt az erőt, 
hogy a bajban is tudjam szeretni azt, 
akivel annak idején az Isten oltára előtt 
esküdtünk örök hűséget és szeretetet 
egymásnak.
Na igen. Az Isten jelenléte a házasság-
ban. Ez az, ami nagyon sok problémán 
és sokszor megoldhatatlannak látszó 
élethelyzeten átsegít. Hányan vannak, 
akik enélkül a biztos támasz nélkül 
akarnak boldogok lenni!
Talán ez a kis történet jó lesz valamire:
Egy festőművész befejezte azt a fest-
ményt, amelyen dolgozott. János Jele-
néseinek könyvéből azt a jelenetet áb-
rázolta, amikor Krisztus így szól: „Íme, 
az ajtó előtt állok, és zörgetek” (3,20). 
A festő kisfia megszólalt: 
- Egy dolgot nem jól festettél, apu. Kí-
vül az ajtón nincs kilincs. Hiszen így az 
Úr Jézus nem is tud bemenni! 
- Csak akkor mehet be – magyarázta az 
apja –, ha belülről kinyitják az ajtót, és 
ha Őt behívják. Ezért hagytam el a kül-
ső kilincset. Hiszen olvashatjuk: „Íme, 
az ajtó előtt állok, és zörgetek.”

Varga Imre

AZ ALCSÚTI
REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG
NYÁRI NAPKÖZIS

GYERMEKTÁBORA
2014. AUGUSZTUS 4-10.

 
Szeretettel hívjuk és várjuk az 5-14

év közötti gyerekeket napközis
táborunkba a jelzett időpontban

reggel 9 óra és délután
4 óra között.

A tábor résztvevői közösen
járják végig, ismerik meg az utat,

amit Saul járt végig, míg Pállá, a pogá-
nyok misszionáriusává, Jézus Krisztus 

13. apostolává lett.

A bibliai tanítás és a hozzá kapcsolódó 
tevékenységek délelőttönként, korosz-
tályokra bontva, segítő munkatársak 

irányításával zajlik.

A délutáni kézműves foglalkozások, 
mozgásos játékok, sportjátékok a napi 

témához igazítva szerveződnek. A 

tábor szervezői változatos tevékenysé-
gekkel biztosítják, hogy a gyerekek ne 
unatkozzanak. Szabadtéri tevékenység 

esetén „esőnapi” alternatív
tevékenységet tervezünk.

2014. augusztus 9-én (szombaton) 
családi délutánt tartunk, melyre a 

szülőket, nagyszülőket, testvéreket is 
meghívjuk.

A tábor augusztus 10-én, vasárnap 
délelőtt istentisztelettel zárul.

A tábor helyszíne:
Alcsúti Református Egyház

épületei és kertje

A TÁBORBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 
TÉRÍTÉSMENTES.

Tízórait és uzsonnát biztosítunk.
Emellett természetbeni és egyéb ado-

mányokat szívesen fogadunk.

Részletes információk és jelentkezé-
si lap a templomban és a parókián 

kérhető.

Hős Orsolya
Telefon szám: 30 637 8192

MIATTAD ZÖRGETEK

A MISSZIÓ HAJÓJÁBAN
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Húsz hónapja annak, hogy először 
„otthonunkba” invitáltam a kisgyer-
mekes anyukákat. Senkit nem ismer-
tem, illetve alig valakit, hiszen jó, ha 
két hete beköltöztünk az alcsúti paró-
kiára. Nem társaságot és ismerősöket 
kerestem. Nem állt szándékomban 
konkurálni semmi hasonló kezdemé-
nyezéssel a környéken. Lehetőséget 
akartam teremteni azoknak a családok-
nak, anyukáknak és gyerekeknek, akik 
kisgyermeket nevelnek, hogy legyen 
egy hely, ahol találkozhatnak. Nem 
úgy, ahogy a rokonaikkal és a baráta-
ikkal, hanem minden kötöttség nélkül.  
Egy kis fészket építeni közösen.
Minden szülő, édesanya vállán hatalmas 
felelősség van, hiszen 24 órás állása lesz, 
amikor gyermeket vállal. Akkor tudtam 
ezt meg, amikor megszülettek a gyerme-
keim, és én magam tanultam az anyasá-
got.  Soha nem tudtam jó lelkiismeret-
tel válaszolni arra a kérdésre, csinálok-e 
valamit amellett, hogy otthon vagyok 
a gyerekekkel.   Abban a helyzetben va-
gyok, hogy mást is kell csinálnom. Ezért 
nem jut annyi idő az anyaság feladataira, 
amennyire szükség lenne. Pedig – leírom, 
mert meg vagyok győződve kijelentésem 

hitelességéről – minden szempontból ez 
a legproduktívabb munka. Anyának len-
ni és otthon lenni a kisgyerekekkel, amíg 
nekik szükségük van rám, nem impro-
duktív. Ez az a feladat, amit 100%-osan 
senki nem tud elvégezni helyettem. Ne-
kik szükségük van rám. Rám, az édesany-
jukra. És ez a rászorultság nem merül ki 
a gondozási, nevelési feladatok elvégzé-
sében. Megetetni, felöltöztetni, tisztába 
tenni, levegőztetni más is tudja. Játszani 
is tud vele. Ám azt a perszonáluniót, ami 
közte és köztem fogantatásától kezdve 
fennáll, amit ajándékba kapunk nem 
tudja átvállalni senki.  Azt az érzelmi biz-
tonságot, ami megalapozza, hogy teljes és 
egészséges emberé növekedjen csak egy 
személy képes biztosítani.
Szerettem volna és szeretném most is, ha 
lenne egy hely, és alkalom, ami az anya-
ságról szól, az anyákért van. Kéthetente 
csütörtök délelőttönként találkozunk 
azokkal az anyukákkal és gyermekeikkel, 
akikben ugyanez az igény felmerül. Arra 
a kérdésre, mit csinálunk, csak listázni 
tudom a szokásos tevékenységeket, de a 
hangulatát, a hőfokát együttléteinknek 
leírni nem tudom. Mondókázunk, éne-
kelünk, verselünk, játszunk a saját gyer-

mekünkkel és közben az ölünkbe vesszük, 
a csöppséggel egymás szemébe nézünk, 
összebújunk, nevetünk. Mint otthon. 
Ami többletet jelent az a bátorítás, amit 
egymástól egymás által nyerünk. A kö-
zösség, az összetartozás élménye. Aztán 
teázunk, csemegézünk és beszélgetünk, a 
gyerekek pedig játszanak. Anyával, egye-
dül, egymással. Jól érzik magukat egymás 
hegyén-hátán. Mert van, hogy kicsivel 
20 fölötti a létszám, a parókia irodája 
viszont nem túl nagy. Beszédes elszólás, 
hogy az egyik kisfiú, aki ma már óvodás 
a mama klub helyett „mama luk”-nak 
hívta. Most a kishúgával jár az anyukája. 
Többen kinőttek a baba-mama körből, 
mások belenőttek, vagy visszatértek, de 
mindig elegen vagyunk ahhoz, hogy jól 
érezzük magunkat, és megosszuk tapasz-
talatainkat, kérdéseinket, megoldásainkat 
altatásról, szobatisztaságról, cumiról, test-
vérkapcsolatról, fegyelmezésről, óvodába 
szoktatásról. Nem azért, hogy tökéletesen 
csináljuk, hanem, hogy elég jól. Hozzuk 
és visszük a fészek-melegét, keresztyén és 
nem keresztyén családokból családokba, 
helyben és távolabbról.  A szeretet eszen-
ciáját ízlelgetjük együtt. Jó ízű.

Hős Orsolya

Már több éve táboroztatunk együtt gye-
rekeket nyáron, de ez a hét számomra 
felejthetetlen emlékeket adott.
Rengeteg munka előzte meg a zökkenő- 
mentes napokat. A pályázat sikeres elnye-
rése után olyan programot állított össze 
táborunk vezetője,  Keindl Zoltánné  Ma- 
riann, hogy itt csak vidám, zeneszóra 
táncoló, játszó gyerekekkel lehetett talál-
kozni.
Hétfőn kirándultunk a Citadellára, Bu-
dai Várba, Nemzeti Táncszínházba, Ha-
gyományok Házába, keddtől minden 
nap táncos bemelegítéssel kezdődött. 
Természetesen a negyvenöt gyerek egy-
szerre, zeneszó mellett tette a dolgát, 
Mariann néni vezetésével. Utána három 
csoportban folyt a munka, forgószínpad 
szerűen. Minden napra jutott valami él-
mény.
Mariann néni és Bubu bácsi (Babinecz 
Sándor) táncot tanított, Tóth Gabi néni 
a gyöngyfűzés rejtelmeit mutatta meg, 
Fekete Ildikó a tojásfestést tanította.  
Minden nap volt népi játék is: pitykézés, 
métázás, csülközés. 
A számháborúzás lelkes lebonyolítója 
Béndek Laci bácsi volt.
A néptánc oktatásban közreműködött 

Keindl Zoltán, Keindl Marietta pedig 
gyönyörű hangjával új népdalokat taní-
tott kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
Pihenésképpen velem játszottak énekes 
játékokat iskolánk tehetséges diákjai.
A finom tízórai és uzsonna elkészíté-
sében Cserna Stefi segített, a Hegedűs 
Vendéglőben pedig ízletes ebédet ettünk. 
Természetesen a desszert sem maradt el, 
minden nap jégkrémmel hűsítettük ma-
gunkat.
Nagy élmény volt a táborozóknak a Váli 
Bíbor Néptánccsoport bemutatója. Me-
zőföldi táncot mutattak be, melyet utá-
na megtanítottak 
nekünk is. A lányok 
üveges, a fiúk botos 
táncokat próbálhat-
tak ki.
A legizgalmasabb 
és a legjobban várt 
program az utolsó 
napon volt. 
Fergeteges műsort 
láthattunk a Tordasi 
Pillikék Néptánc-
csoporttól, a Ga-
tyamadzag zenekar 
pedig húzta a talpalá - 

valót. Mezőségi és Széki táncokat táncol-
tak és itt sem maradt el a közös táncház. 
Péntek este az iskola udvara megtelt fa-
lubeliekkel. A finom bográcsvacsora előtt  
a népszerű DŰVŐ zenekar mutatkozott 
be, megteremtve a táncházhoz, tábortűz-
höz és a tűzugráshoz a jó hangulatot. 
Iskolánk tehetséges táborozói rengeteg 
tudással, élménnyel térhettek haza.
Valóban, az alcsúti iskolában „A tehetség 
a lábunkban, a hangunkban és a közössé-
günkben van”.

Béndek Lászlóné  – táboroztató 

Baba-Mama kör a rEFOrmáTuS parÓkIán

ÖT éLményTELI nap a TáncTábOrban
„ A kisiskolások tehetségsegítő programjainak támogatása” című pályázat alapján
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Új én – motiváció, étkezés, mozgás = életmódváltás 

Ahogy haladunk az idővel, úgy szé-
lesedik a kínálat gyümölcsökben. 
Édesanyáméknak van a kertben két 
meggyfájuk, amely minden évben há-
rom családot is kiszolgál, annyi meggy 
terem rajta. Szedés közben lélekben 
megsimogatom a fát és megígérem 
neki, hogy egy szem gyümölcs sem 
megy veszendőbe, mert nagy a család, 
több módon hasznosítom a gyümöl-
csöt. 
Első körben 15 üveg meggybefőttet si-
került elraknom. Ez gyorsan ment, mert 
egy befőtt tartósítószert használtam, így 
aztán ezt dunsztolni sem kell! Bátran 
ajánlom kezdő háziasszonyoknak, mert 
nagyon egyszerű a használata! Ezután csi-
náltam egy isteni gyümölcslevest belőle, 
amit jéghidegen tálaltam.
De még mindig volt úgy 2 kg gyümöl-
csöm. Elővettem kedvenc receptes füze-

temet és ott találtam egy pite receptet, 
amit azonnal el is készítettem. 
Ennek a finom süteménynek szeretném 
az elkészítési módját megosztani a Ked-
ves Olvasóval.
 

Meggyes pite
60 dkg liszt

37 dkg margarin vagy vaj
18 dkg porcukor

1 cs vaniliás cukor
fél cs sütőpor
2 tojássárgája

1 citrom reszelt héja 
pici só

2-3 evőkanál tejföl

1,5 kg meggyet kimagozok, ízlés szerint 
meghintem cukorral, fahéjjal, vaniliás 
cukorral.
A tésztához a hozzávalókat összegyúrom, 
majd a kétharmad részét kinyújtom, egy 
kivajazott gáztepsibe teszem.
180 fokon kicsit elősütöm. Ezután a 
tésztát meghintem egy kis búzadarával, 
de még jobb darált dióval és a lecsöpög-
tetett meggyel beterítem. A meggyre is 
szórok egy kis búzadarát vagy diót.  A 
megmaradt tésztát kinyújtom és a tepsi-
be rakom. Egy tojással lekenem a tetejét 
és villával megszurkálom. A sütőbe téve 
készre sütöm.
Egy nagyon finom, szaftos vendégkíná-
ló süteményt kapunk, amit ízlés szerint 
porcukorral tálalunk.

Jó étvágyat hozzá!
Bőcsné Zsuzsi

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

mESéS ÍZEk - Meggyel

Manapság már mindenkinek ott van 
a tudatában, hogy sportra, mozgásra 
szükség van. Az aktív életmód jóté-
kony hatásait már pontokba szedtem 
sorozatom korábbi írásában. Most 
inkább arra szeretnék kitérni, hogy 
MILYEN mozgásformát válasszunk 
magunknak. Honnan tudjuk mi szá-
munkra a megfelelő? Nos, ennek több 
aspektusa is van, mennyi pénzünk van 
rá, mennyi időnk, lehetőségünk van 
utazni edzésre stb.? De függ attól is, 
milyen munkát végzünk napközben. 

Ülő munkát végzőknek
Akik „egész nap” ülnek, azoknak a hát és 
derékfájás életük állandó részévé válhat. 
Ennek oka a mozgáshiánytól meggyen-
gült hátizmok, valamint az állandó rossz 
tartás, „kényszertartás” negatív hatása a 
gerincoszlopra. Számukra a felsőtest iz-
mainak mozgatása és erősítése a cél. A 
természet kedvelőinek az evezés és a szik-
lamászás, az edzőtermek kedvelőinek a 
küzdősportos órák, mint a kempo vagy 
kick-boksz is megfelelőek. Idősebb kor-
ban legideálisabb a rendszeresen végzett 
gerinctorna vagy jóga is sokat javíthat 
állapotunkon.

„Talpalós” munkához
Vannak, akik a nap nagyobb részében 
állnak, jönnek-mennek a munkájukból 

adódóan. Ők azok, akiknek a nehéz láb 
és a visszerek nem ismeretlen fogalmak. 
Az egész napos kemény munka után az 
embernek nem igazán van kedve kimoz-
dulni, sportolni, pedig ha már a lábak is 
bedagadnak, akkor komolyan kell venni 
a problémát és heti 2x igenis mozogni 
kell. Olyan sport kell, ami tehermentesíti 
a lábakat és ezzel egy időben mégis erősíti 
azokat. Erre a legtökéletesebb választás a 
vízben való mozgás: az úszás, vízi aerobik , 
aquaspinning. Ha nem szeretjük a vizet 
akkor kerékpározzunk! 

Zajártalomnak kitett
munkahelyen dolgozóknak
Ilyen munkakörökben szinte állandó a 
65 decibel fölötti zaj, ami stresszes tü-
netekhez vezet (pl.: építő ipar, szórakozó 
helyek, iskolák, óvodák). Vezető tünetek 
a magas vérnyomás, a különböző gyo-
morpanaszok, valamint a gyenge im-
mun működés, aminek következménye a 
rendszeres megfázás. Nekik a „lazulás”, a 
befelé fordulás, a csendes sporttevékeny-
ségek adhatják meg a feltöltődést: jóga, 
thai chi, erdei séta, kerékpározás. Ezek a 
mozgások mind javítják a vérkeringést, a 
szív- és érrendszert és erősítik az immun-
rendszert. 

Fizikai munkát végzőknek
Vannak munkakörök, amikre jellemző az 

állandó cipekedés, pakolás, nehéz súlyok 
emelése. Az ilyen munkát végző embe-
reknek a mindennapi életük része a de-
rékbecsípődések és a vállak, karok elne-
hezülése. Érdemes olyan mozgásformát 
választani, amivel az állandóan igénybe-
vett izmokat erősítjük, karbantartjuk, va-
lamint a gerincünket tehermentesítjük. 
Nekik érdemes kombinálni a fitness ter-
mekben megtalálható hát- és karerősítő 
gépek használatát a gerinctornával. Heti 
háromszori mozgással már sokat tehet-
nek az izmok merevedése és elnehezülése 
ellen és gerincoszlopuk is visszanyerheti 
rugalmasságát. 

Mint látjuk hosszútávon nagyon is 
megéri erőt venni magunkon és éle-
tünk szerves részévé tenni a sportot, 
a mozgást, hisz ezáltal az életminősé-
günk nagyban javul!

„A sport a test útján nyitja meg a lelket.”
Szent-Györgyi Albert

Augusztusi írásomban a sportok és moz-
gások anyagi oldalát fogjuk megvizsgálni.

Orbán Ágnes
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Háromhárs Óvoda Hírei

Gyerekszáj
Adél kétségbeesetten, sírásra görbü-
lő szájjal fordult oda az óvónénihez:
- Óvónéni! A Máté azt mondta rám, 
hogy cigány!
Óvónéni számon kérte Mátétól, 
hogy mért mondta ezt Adélnak? 
Erre Máté: 
- De óvónéni, én nem azt mond-
tam, hanem azt, hogy ne ráncigálja 
a ruhám!

Ástam a homokot, mire Levi egy 
idő után megszólalt: 
- Jól csinálod, Óvó néni! - 
Majd Vali nénit kezdte figyelni, aki 
kapával puhította a száraz részeket. 
Neked könnyű dolgod van! – 
mondta egy idő után.

Harangoztak, de még az udvaron 
voltunk. Eszti már bement, és ott 
méltatlankodott:
Nem jönnek a többiek, pedig már 
csengettek, hogy ebéd!  

Amikor Aladárért jött az anyukája, 
elszaladt, és utánamentem, nehogy 
kifusson az útra. Megkérdeztem, 
hogy miért siet ennyire, mire Ő:
A túloldalon van a szabadság!  

A rosszaságról beszélgettünk, és szó-
ba került Petike. Mondtam nekik, 
hogy Peti nagyon jó kisfiú is tud 
lenni, mire Luca megjegyezte: 
- Igen, amikor beteg! 

Balázsért általában az anyukája jön, 
aki Levinek nagyon tetszik. Egy-két 
hete odaszalad megölelni, amikor 
jön Balázsért. Egyik ilyen alkalom-
mal szintén lezajlott az ölelkezés, és 
mikor indultak volna, Levi megko-
cogtatta Balázs anyukájának a lábát. 
Kaphatnék még egyet, mert olyan jó 
volt az előbb? 

Salamonné Éva és Partiné Kocsis Tünde gyűjtése 

ÉVZÁRÓ AZ ÓVODÁBAN
Szinte most kezdtük a nevelési évet és 
máris véget ért. Engedjék meg nekem, 
hogy visszagondoljak az elmúlt évre! 
Rengeteg munka áll a hátunk mögött. 
Tele voltunk élménydús programokkal. 
Az óvodai játékokon és a foglalkozáso-
kon túl rendszeres programokat szervez-
tünk a gyerekeknek. Jártunk a nagycso-
portosokkal úszni, ami a gyerekeknek 
teljesen ingyenes program volt. Az úszás-
oktatás díját pályázati forrás fedezte, a 
buszköltséget pedig Önkormányzatunk 
állta.  Köszönjük szépen!
Egészséges életmódra neveltünk egy pá-
lyázat segítségével, mely programjairól 
folyamatosan beszámoltam ebben az 
újságban Önöknek. Játékosan ismerked-
tek a gyerekek az egészséges táplálkozási 
szokásokkal, a vitaminokkal. Szerepjá-
tékokban, játszóházi foglalkozásokon a 
helyes öltözködést, kézmosást, fogmosást 
sajátíthatták el. Bábokat készítettek gyü-
mölcsökből, zöldségekből, és emellett 
persze rengeteg gyümölcsöt, zöldséget, 
gyümölcslevet fogyasztottak. 
Jeles napjainkat méltóképp megünne-
peltük. Tartottunk szüreti mulatságot, 

préseltünk szőlőt, kóstoltunk mustot, és 
mulatoztunk. Hagyományosan február-
ban színes farsangot, húsvétkor húsvéti 
játszóházat és vásárt rendeztünk, melyek-
nek Önök is részesei voltak. 
Zenés napokat, szórakoztató műsorokat 
szerveztünk az óvodában, kirándultunk 
a környéken és kicsit messzebb is, pl: 
Székesfehérváron, Budapesten és a Ve-
lencei-tónál is jártunk a gyerekekkel az 
idei évben. 
Az épületünk is megújult. Önkormány-
zatunk kijavíttatta a vakolatot, és végre 
(!!!), vidám színekben pompázva várjuk 
a következő nevelési évre az új és a régi 
óvodás gyerekeket. A nyáron még sok a 
teendőnk. Belső felújítások, udvari kar-
bantartási munkák töltik majd ki a nya-
runkat. 
Július elsejétől óvodánk fenntartója a he-
lyi Önkormányzatunk lesz. Eddig sem 
engedték el a kezünket, amit nagyon szé-
pen köszönünk, és bízunk abban, hogy 
ezentúl is számíthatunk segítségükre, tá-
mogatásukra. 
Minden partnerünknek, gyermekeink-
nek, családjaiknak élményekben dús, 
kellemes nyári pihenést kívánok!

Óvári Zsoltné    

Mire ezek a sorok megjelennek, elkez-
dődik a térfigyelő kamerarendszer pró-
baüzeme. Településünkön több helyen 
is kamerák figyelik már az eseménye-
ket. A kamera képek rögzítésre kerül-
nek, ez által az arra jogosultak nem csak 
élőben, de felvételek segítségével is ele-
mezhetik a faluban történteket. Így, a 
telepített biztonsági rendszer és a szom-
szédos települések hasonló eszközei-
nek segítségével eredményesebb lehet 
a bűnüldözés és reményeim szerint a 
bűnmegelőzésben is nagyot lépünk elő-
re. Az átadott zártláncú kamerarend-
szer bővíthető, korszerű eszközökből 
áll. A kivitelezést egy Fejér megyében 
elismert, nagy szakmai múlttal és refe-
renciákkal rendelkező vállalkozásra bíz-
tuk. A beruházás 3.3 millió Ft költségét 
saját forrásból biztosítjuk.
• Befejeződött és átadásra került az 
óvoda külső tatarozása. Saját forrásból 
1.3 millió Ft-ot fordított erre a célra az 
Önkormányzat.

2014. július 1-től visszakerül az önkor-
mányzat kezelésébe a Háromhárs Óvo-
da. A korábbi években a Vértes TKÖT 
kezeléséből a Társulás megszűnése okán 
a csabdi önkormányzatról is leválva a 
tulajdonosi jogokat a képviselőtestület 
gyakorolja.
• A Régi Községháza külső tatarozására 
beadott pályázatunk a kiíró visszalé-
pése miatt oka fogyottá vált. Szándé-
kaink szerint azonban az utcafrontot, 
a világháborús alcsúti hősök márvány 
emléktábláját az önkormányzat saját 
forrásból felújítja. A következő képvise-
lőtestületi ülésen egy millió Ft-ot irány-
zunk elő erre a feladatra.
• Mint azt már korábban az 
Alcsútdobozi Hírekben olvashatták, az 
Invitel ZRT hálózatfejlesztést végez te-
lepülésünkön. Ennek keretében tudjuk 
újra indítani az Önkormányzat saját 
televízió csatornáját Szülőföld néven. 
A premier várhatóan szeptember eleje.

Oláh Gyárfás polgármester

a pOLGármESTEr jelenti
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Aki vért ad…
Igen, aki vért ad, életet menthet. Vért 
adtak a Fejér Megyei Kormányhivatal 
kormánytisztviselői 2014. június 17-én. 
Immár negyedik éve szervezi meg, az or-
szágos kezdeményezéshez csatlakozva, a 
kormánytisztviselői véradói napot a Fejér 
Megyei Kormányhivatal is.
Az emberi vér még napjainkban is pó-
tolhatatlan eleme  a gyógyításnak. Fel-
használásra kerül közvetlenül, de gyógy-
szerkészítmény formájában is. Bárkinek 
szüksége lehet adott betegség, baleset 
okán vérkészítményekre. Csak ritkán 
gondolunk arra, hogy a vér is egy „szerv”, 
illetve „szövet”, amely kizárólag adomá-
nyozás útján juthat el az adományozótól 
a szükségletet igénylőhöz. Igazán ember-
baráti szeretetből, térítésmentesen való-
sulhat meg ez a donáció.

E keddi napon 69 Fejér megyei kor-
mánytisztviselő adott vért.
Köszönet és elismerés érte.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Pollenhelyzet Fejér megyében
2014-ben is működik a pollencsapda a 
Fejér Megyei Szent György Kórház II. 
számú Rendelőintézetének tetején. Az 
állomáson 60 km sugarú körben 32 nö-
vény és gomba légköri pollen-, ill. spóra-
koncentrációját monitorozzák. A csapda 
a szezon végéig, előre láthatóan október 
15-ig működik majd, a méréseket heti 
rendszerességgel értékeli az Országos 
Környezetegészségügyi Intézet (további-
akban: OKI).
Leggyakoribb tavaszi allergének: mogyo-
ró, éger, nyír, kőris, fűz, platán.
Leggyakoribb nyári allergének: pázsitfű-

félék, üröm, parlagfű, lórom, útifű és a 
libatopfélék.
Az OKI az idén is elindítja az allergiá-
sok számára az úgynevezett Pollen Napló 
szolgáltatást. A Pollendiary címen elér-
hető weblapon egy gyors regisztrációt 
követően az allergiások személyre sza-
bott, hasznos információhoz juthatnak 
tüneteik és a pollenkoncentráció össze-
függéséről.Az eredményeket a mindenki 
számára hozzáférhető www.oki.wesper.
hu internetes oldalon teszi közzé heti 
rendszerességgel az OKI.
A helyi pollenhelyzetről a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervének honlapján, az 
efrira1.antsz.hu/fejer honlapon is tájéko-
zódhat.

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

FEjér mEGyEI hírmorzsák

A 2013/14-ES TANÉV
A 2013-2014. tanévben 12 fő pedagógus 
dolgozik iskolánkban. Szakos ellátott-
ság intézményünkben az alsó tagozaton 
100%, a felső tagozaton 96%. A helyi 
vezetői feladatokat egy fő igazgatóhelyet-
tes látja el és egy fő megbízott igazgató 
koordinálja a gesztor- és a tagintézményt 
Csabdi székhellyel augusztus 15-ig. Két 
fő tanító nyugdíjba vonul Bese Mihályné 
és Boross Józsefné, munkakörükre egy 
fő érkezik pályáztatás útján illetve egy fő 
GYES-ről visszatérve áll munkába. 
Jelenleg 92 fő a tanulói létszámunk.
Intézményünk vezetése kezdeményezte a 
az alcsútdobozi és a csabdi intézmények 
szétválását és különálló intézménykénti 
működését. Erre az engedélyt megkaptuk 
és a nyár folyamán a szükséges feladato-
kat el kell végezni.
Az intézményvezetői munkakörre kiírt 
pályázatra 1 fő belső pályázó volt Keindl 
Zoltánné, megbízatása esetén a nyáron 
újabb egy fő tanítói állásra kell pályáza-
tot meghirdetni.
A tanév során egy fő tanító szakvizsgázott 
pedagógus, közoktatás vezető végzett-
séget szerzett, egy fő pedagógus kapcso-
lódott be 120 órás akkreditált tovább-
képzésbe, melyből 60 óra etika tantárgy 
pedagógiai képzés volt, 1 fő környezettan 
szakon tanul. Ebből egy pedagógus ön-

költséges, egy  pedig részben költségtérí-
téses formában vett részt ezeken a kép-
zéseken. 
A pedagógiai programban rögzített méré-
sek során térképezzük fel az oktató-neve-
lő munka hatékonyságát, mely egyaránt 
kiterjed az alsó és felső évfolyamokra. A 
szakmai méréseket konzultáció követi, itt 
azokat a következtetéseket kell levonjuk, 
melyek a színvonal emelkedését célozzák. 
Méltó módon emlékeztünk meg nemzeti 
ünnepeinkről, elvégeztük méréseinket, 
vizsgáinkat, több fórumot is biztosítot-
tunk a szülők és iskola közötti kapcsolat-
tartásra.  Sikeresen szerveztük meg közös 
rendezvényeinket: Márton-napi területi 
szavalóverseny (14 iskola 62 tanulója), 
gálaműsor a kultúra napján. Tanulóink 
szép eredményekkel szerepeltek tanulmá-
nyi és sport versenyeken. Részt vettünk 
az intézményi Bozsik-programban. Vol-
tunk színházban. Bővítettük a délutáni 
foglalkoztatás kínálatát: szakkörök  szá-
mát emeltük pl. elektronika, honismeret, 
énekkar, egészségügyi, angol, színjátszó 
és a néptánc három csoportta, sportkö-
rök mellett tanulószoba és napközi, a 
korrepetálások,  felzárkóztatások számát 
emeltük. A BTM és SNI gyerekek ellátá-
sa sikeresen megoldódott.
A délutáni tanórán kívüli foglalkozások-
ra az igényeket felmértük és ezek tükré-
ben fogjuk azokat meghirdetni. 
Továbbtanulás: minden végzős tanulón-
kat felvettek egy-egy általa megjelölt is-
kolába. A 2014/15-ös tanévre 18 fő első 

osztályos tanulót írattak be. 
 „ A tehetség a lábunkban, a hangunkban 
és a közösségünkben van„ pályázaton 
997.000.- Ft-ot  nyertünk, melyből júni-
us 16-20-ig nagyon sikeres táboroztatást 
valósítottunk meg 45 fő gyermekkel és 
színvonalas programokkal, neves vendég 
oktatókkal és fellépőkkel. 
A tanévet összegezve elmondható, hogy 
a tanév elején kitűzött feladatainkat elvé-
geztük. Hagyományainkat megőriztük, 
ápoljuk. 
A fenntartóval való kommunikáció rend-
szeres és jó, törekszünk a helyi önkor-
mányzattal és a tankerület többi iskolájá-
val a jó kapcsolatot ezután is fenntartani. 
További kiemelt feladatunk a tanév ta-
nulságainak levonása után a hatékonyság 
magas szintre emelése, növelése, eredmé-
nyességi mutatóink mielőbbi javítása és 
intézményünk arculatának  még vonzób-
bá tétele és a tanulói létszám emelése. 
Gyengeségeinket  önkritikusan fel kell 
tárni és javítani, hogy erősségeink aránya 
minél nagyobb arányban legyenek jelen 
mindennapjainkban.
Erősítenünk kell tanulóink fegyelmi és 
tanulmányi munkájában a pozitív irány-
vonalat, a felelősségtudatot, az erkölcsös 
magatartást annak ellenére, hogy ebből a 
szempontból nincs szégyenkezni valónk, 
de következetes munkára, összefogásra 
szülővel, gyerekkel az eddiginél is na-
gyobb szükség van. 

Béndek László
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A  lakóterületek, megművelt kertek, 
szántóföldek mögött és mellett, eldugva, 
kicsiny felületeken rejtőzködve találkoz-
hatunk az eredeti természeti állapotok-
kal közvetlen környezetünkben. Még fél 
évszázada is az számított dicséretesnek, ha 
markánsan megváltoztatta az ember a ter-
mészetet, s  lehetőleg minden talpalatnyi 
földet a  maga szájíze szerint átalakított. 
Az őserdők kiirtásának, a folyók szabályo-
zásának súlyos következményeit ma már 
látjuk, de szűkebb környezetünkben is ér-
demes körülnézni! Itt, helyben van-e kis 
természeti kincsünk, amit érdemes óvni, 
védeni, de legalább ismerni! 
Alcsútdoboz önkormányzata a  minap 
tartott konferenciát ideális helyszínen, az 
alcsúti kastélykert kápolnájában a  Váli-
víz menti települések összehangolt fejlesz-
tése érdekében, a vízpart közös jövőjéért. 
A Völgyvidék LEADER Közösség nyertes 
pályázata révén elegáns és tudományo-
san is rangos találkozón kiváló előadások 
hangzottak el a témában, amelyet kis gya-
logtúrával zártak a felcsúti részen húzódó 

Váli-víz folyásának romantikus részein. 
Program készül a Váli-vizet érintő telepü-
lések összehangolt tájrehabilitációs célú 
fejlesztéséről, amely emberi szempontból 
sem elhanyagolandó, hiszen az ökológiai 
turizmus napjainkban egyre divatosabb – 
a természetet védő divatként pedig egyre 
hasznosabb is. 
A  megjelenteket Oláh Gyárfás alcsút-
dobozi polgármester köszöntötte, a 
rendezvényt Tessely Zoltán, a térség or-
szággyűlési képviselője nyitotta meg. 
Beszédében felhívta a figyelmet a termé-
szeti források kizsigerelésére – mi lesz, 
ha elfogynak azok a területek, ahol még 
élhető környezet veszi körül az embere-
ket, és nem lesz hová tovább költözni… 
A probléma társadalmi és ökológiai okai-
nak ismerete mellett a megoldásra, közös 
gondolkodásra és összefogásra hívta fel 
a figyelmet. Illyés Zsuzsanna a vízgyűjtő 
terület kapcsán előadást tartott az ösz-
szehangolt tájrehabilitáció és a fejlesztés 
lépéseiről. Báthoryné Nagy Ildikó Réka 
a sikeres nemzetközi és hazai előképek-
ről szólt, kitérve az ökológiai vonzerőfej-

lesztésre. Csányi Béla a vízfolyás és víz-
gyűjtője ökológiai kapcsolatrendszeréről 
beszélt, a vízről, mint minőség-hordozó 
életfontosságú közegről. Beszámolt arról 
a „csodáról”, hogy itt még él folyami rák! 
Boromissza Zsombor a Váli-víz turiszti-
kai potenciálját, a vízparti turizmus iránt 
igényt hangsúlyozta. 
Az elméleti megközelítés után a konfe-
rencia résztvevői személyesen is meggyő-
ződhettek arról, hogy kicsiny természetei 
környezetben is mennyi szépség rejtőzik! 
Gergely Attila, a Corvinus Egyetem taná-
ra rövid kiránduláson bemutatta Felcsút 
alacsony fekvésű részén a Váli-víz közvet-
len környezetét: énekesmadarak, gazdag 
növényzet, rekettyések, mocsári növé-
nyek, kék szitakötő, fehér fűz, nádasok, 
liliomok szegélyezik a házikertek s me-
zőgazdaságilag hasznosított földterületek 
maradék szegélyét. A mi érdekünk is, 
hogy ne vegyük el tőlük maradék biro-
dalmukat.

Zsohár Melinda
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Hétköznapi,
rejtett csodák

a falvak háta mögött

Alcsútdoboz faluközpontjától alig egy percre Felcsút felé,
Szabadság u. 86. sz alatt várja kedves vásárlóit a

Rack Üzletház
       – Barkácsbolt
Az alábbi termékek nagy választékával állunk rendelkezésükre:
Festékek, festôszerszámok • Zárak, vasalatok • Csavarok, szegek,
kötôelemek • Víz-, gáz-, fûtésszerelvények • Villanyszerelési anyagok
Háztartási kisgépek • Mûanyag- és vegyiáruk • Barkácsszerszámok
Növényvédôszerek, vetômagok

Nyitva tartás:
Hétfôtôl-péntekig: 8.00-17.00 Szombat: 8.00-12.00

Pályázatunk idén is kiírásra kerül, a tavalyi évhez 
hasonlóan szeretnénk ismét új dolgokat tanulni a 
kert szerelmeseitől.
Jobbnál jobb ötletek és gondos gazdák keze 
munkáját dicsérik Alcsútdoboz kertjei. Várjuk 
azon kertművelők jelentkezését - az önkor-
mányzatnál Hantosné Áginál -, akik szívesen 
részt vennének a megmérettetésben.
Egy alkalommal látogatást tesz a zsűri a por-

tákon, majd az augusztus 20-ai ünnepségen ered-
ményhirdetésre várjuk a tisztelt Lakosságot!
A virágos udvarok, kertek jelölése is megkezdő-
dött. Folyamatosan gyűjtjük az információkat a 
virágos portákról. Ha valaki szeretné a saját vagy 
szomszédja, ismerőse kertjét ajánlani, azt szívesen 
fogadjuk.

Köszönettel: Hantosné Amler Ágnes
06 70 450 8708


