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56 hősei a kiállás és a bátorság
dicsőségét hagyták ránk!
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A Háromhárs Óvoda hírei

Őszi séta az arborétumban
Egy októberi keddi napon kirándulni
mentünk a nagycsoportosokkal az alcsúti
Arborétumba.
A gyerekek izgatottan várták a falu
kisbuszát, ami elvitt minket az arborétum
bejáratáig. Jó nagy sétát tettünk a parkban, közben hallgattuk a lábunk alatt rez-

gő avar hangját és a madárcsicsergést. A
szép őszi levelek között bőven volt lehetőség válogatni és gyűjtögetni. A
gyerekek a táskájukba, a zsebükbe rejtették el az összegyűjtött kincseket.
Megnéztük a csoportunk fáját is, menynyit változott az utolsó kirándulásunk

HELYESBÍTÉS

pedagógus, bábművész című írás mellé tévesen került az ott leközölt fotó. A kiállító
báb-alkotásai az alábbi fényképen láthatók. A tévedésért szerkesztőségünk az
érintettek elnézését kéri!

Az Alcsútdobozi Hírek 2016. októberi
száma 3. oldalán az Ovigalériánk őszi kiállítója Facsar-Veszeczky Andrea óvoda-

óta.
A gyerekek nagyon élvezték, hogy
a lehulló aranysárga levelek alatt sétáltunk. Ellátogattunk az óriási tölgyhöz, és
a medvebarlangot is megcsodáltuk.
Mindannyian jól éreztük magunkat ezen a
szép napon. Megbeszéltük, hogy novemberben újra ellátogatunk a parkba madárlesre. Köszönjük szépen Ferenczi Pista
bácsinak, hogy elvitt minket.
Bencze Katalin

Oviolimpia
az óvodában
Az idei oviolimpiánkat a Sportcsarnokban tartottuk október 27-én délelőtt. Varázserdőbe vittük el a gyerekeket egy
mese segítségével, és ott kellett kiállniuk
a 7 próbát, hogy elnyerjék a „7 próbás
óvodás” díjat.
Mese a varázserdőről így szól: Hol
volt, hol nem volt, a Vértes hegységben, a
nagy hegyek tövében, volt egy elvarázsolt
erdő. Ebben az erdőben sokan eltévedtek,
de mégis sokan próbáltak átkelni rajta,
mert nagy dicsőség volt ám, ha ez sikerült,
mert azt a hőst mindenki tisztelte, becsülte.
Hogy miért volt ez nehéz feladat?
Elárulom nektek: mert sok varázslatos,
bonyolult akadály nehezítette az átjutást.
Bátorság és ügyesség kellett hozzá,
magas fokon! Ma is megvan ez az erdő!
Aki belép az erdőbe, először azt
veszi észre, hogy mozog a talaj alatta.
Ingoványos lápon kell lépdelni, a kövek-
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ről nem szabad lelépni, mert elsüllyed a
mocsárban, aki mellélép.
Majd egy patak szeli az utunkat, amin egy
lyukas, korlátok nélküli híd vezet át, azon
kell átmenni.
Ha ez is sikerül, utunkat állja egy

csúszós üveghegy, amire fel kell mászni,
mint egy hegymászó, és a másik oldalán
pedig le kell mászni ügyesen, óvatosan,
hogy le ne csússzál róla.
Az üveghegyen túl egy sötét, pókhálós barlangon keresztül vezet tovább az

út. Csak a legbátrabbak mernek átkelni
rajta. Az is nehezíti az átjutást, hogy a pókok miatt csak négykézláb lehet bemenni,
nehogy felébresszük az óriáspókokat.
A barlang után előttünk egy hegy
emelkedik, melyre fel kell jutni, és a magas szikla alatt mély szakadék tátong.
Nincs ott híd, se kötél, amin le lehet mászni, biztosító kötelek nélkül a
mélybe kell ugrani.
Ha ezt is túl élte a bátor vándor,
ak-kor sem ér véget még az út.
Sárkánytojások mellett kell óvatosan, egy keskeny pallón átmenni, úgy,
hogy ne érjünk a sárkánytojásokhoz, mert
akkor a sárkányok anyja nagy méregbe
gurul, és jaj lesz ám a háborgatónak!
A sárkányfészken túl egy tündérek
lakta, színes mezőre jutunk, ahol csodálatos, színes ágak között kell átbújni, ugrálni, lépegetni. A tündérek figyelik a próbatevőket, követik őket egészen az óriás
sziklákig.
Az óriássziklára csak a legügyesebbek, legerősebbek jutnak fel. De aki
felér a csúcsára, jutalmul egy csúszdán
csúszhat le egészen a varázserdő széléig.
Övé a dicsőség, mert teljesítette mind a 7
próbát.
Ahogy mondtam, sokan próbálkoztak már, volt olyan, akinek sikerült,
volt olyan is, akinek nem. Ti vajon képesek vagytok rá, hogy végigmenjetek az
elvarázsolt erdőn?
Hát nem tudom!
Bemelegítettük a próbák előtt az
izmainkat egy futójátékkal, és páros gyakorlatokkal, majd párosával indultak neki
az erdei kalandnak a gyerekeink. A párok
együtt, egymást segítve, bátorítva mentek
végig a varázserdőn, bevárták egymást az
akadályok között. Sikeres napot zártunk,
mert minden óvodásunknak bátran, félelem nélkül, ügyesen sikerült teljesíteni a
feladatokat, és mára már mindannyian „7
próbás” óvodások lettek!
Óvári Zsoltné
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Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

Lépések a
közösségek felé

3. Legalább ti jó emberek,
Fogadjátok a kisdedet,
Házatokra boldogság száll,
Ha betér az Égi Király!
Fogadó család:

Hová, kikhez tartozom? Kik örülnek nekem, kiknek örülök én?
A közösséghez tartozás, boldogságunk, biztonságérzetünk alapja. Amíg családban vagyunk, addig ez a kérdés fel sem
merül, hiszen van kinek adnom és van kitől kapnom odafigyelést,
törődést, SZERETETET.
A baj akkor kezdődik, amikor egy család szétesik, és valaki magára marad. Aki egyszerre több közösséghez is tartozik, annak sok a tennivalója, sohasem unatkozik, sokfelé kell figyelnie,
de éppen ezért sok lábon áll. Sokan számítanak rá, és ő sokakra
számíthat.
A falu is egy ilyen közösség lehet, a vallási felekezetek,
különböző érdeklődésű és korú emberek egyesülete (pl: Gazdakör, nyugdíjasklub, énekkar, sportkörök, stb.). Ezek által, az
élethelyzetemtől függően tevékenykedhetek, gazdagítok másokat csupán jelenlétemmel is, és gazdagodok magam is.
Mindezekhez kell bizony időáldozat, bátorság, nyitottság, a másságok elviselése. Minden befektetés valahol megtérül,
és így a mi szeretet befektetésünk is megtérül.
Katolikus egyházközségünk éppen ezért kitárja kapuit,
ablakait, hogy megmutathassa szeretetének kisugárzását akár
csak egy-egy alkalomra is.
Négy lehetőségre hívnám fel Alcsútdoboz lakóinak figyelmét, ahová szeretettel hívunk és várunk felnőtteket, gyerekeket, családokat, egyedül élőket!
1. Szállást keres a Szent Család! (Szűz Mária magzati
Jézusával és Szent József Betlehemben nem kaptak szállást,
ezért Máriának Jézust egy barlangistállóban kellett világra szülnie.) Évente adventben szokássá vált a „Szállást keres a Szent
Család” hagyományőrző játéka. Családok és egyedülállóak is jelentkezhetnek vallási hovatartozástól függetlenül. A játékban a
befogadást és az egymás elfogadását, egymásra figyelést, egymás jobb megismerését valósítjuk meg. Nagy élményt jelent
mindenkinek. A jelentkező családok, személyek sorshúzás útján
kialakult sorrendben viszik egymás otthonába a Szent Családot
jelképező szobrocskát. Először megkapja a család, befogadja,
egy éjszakára nála marad, majd másnap elviszi a soron következő
családhoz. Mindenki két családdal találkozik, aki hozza és akihez viszik a Szent Családot. Ezért a jelentkezéshez szükséges a
név, lakcím, telefonszám.
A Szent Család átadásának menete a következő
Érkező család: (Hozsanna énektár 9. Ébredj ember…
dallamára)
1. Szállást keres a Szent Család,
De senki sincs, ki helyet ád,
Nincsen, aki befogadja,
Őt, ki égnek, s földnek ura.
2. Az idő már későre jár,
A madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába,
Betlehemnek városába.

4. Ne sírj tovább Szűz Mária!
Ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
Kis Jézuskát befogadjuk!
Érkező család: (beszélve) Meghoztuk a Szent Családot!
Áldása térjen be e házba!
Fogadó család: (Hozsanna énektár 173. Áldozzunk hív
keresztények)
Köszöntjük a Szent Családot!
Mert megváltja a világot.
Szent Család légy örömünk!
Jóban, bajban légy velünk!
Közös imádság Szent Józsefhez
Szent József légy házunk ura, kis családunk pártfogója.
Egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass
utat, bátorítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk,
erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és
védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Istenáldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűzanyánknak, hogy családunk
kisded háza, Názáretnek legyen mása! Ámen
Jelentkezni lehet személyesen, vasárnap a katolikus templomban, telefonon, e-mailben, 2016. november 24-ig. Farkas Zoltánné, Alcsútdoboz, Béke u. 32. Telefon: 22 611 076, e-mail:
farkaszoltanne48@t-online.hu
2. Pásztorjátékban való részvétel. Jelentkezni személyesen lehet 2016. november 19-én, 16 ó-kor a Katolikus Templom Közösségi Házában.
3. Élő Rózsafüzér Társulat-hoz csatlakozni hívjuk a falu
közösségéért imádkozni szándékozó lelkes embereket. Az imádság naponta történik egy meghatározott közös célért, egy Mi
Atyánk és tíz Üdvözlégy Mária elmondásával, bármely időben,
mindenki a saját lehetőségének megfelelően és bárhol. A csatlakozni szándékozók a fenti címen jelentkezhetnek. A jelentkezés alkalmával részletes felvilágosítást és anyagot is kapnak.
Az Élő Rózsafüzér Társulat vezetésével, bárki közös rózsafüzér
imádságban vehet részt minden pénteken 17 órakor a Katolikus
Templomban. Itt elsajátítható és gyakorolható a Rózsafüzér
imádság. Sok lelki ajándék forrása ez az imádság. Mindenkit szeretettel buzdítok a részvételre.
4. Felnőtt és gyermek közösségi alkalom, melyek lehetőséget adnak keresztény hitünk és egymás megismerésére, lelkes éneklésre a Mustármag közösség szervezésében. A legközelebbi találkozás november 19-én 16-18 ó-ig, a Katolikus Közösségi Házban és a kápolnában lesz. Egyébként minden hónap
első és harmadik szombatján találkozhatunk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Farkas Zoltánné
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„Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét…”

Ősz a Réz-hegyen
Kellemes meglepetés érhet bárkit:
a csodálatos természeti környezet,
melyben nem lehet csalódni.

Izgatottan nézek az órámra, időben akarunk indulni. Friedi mint minden rendes
feleség, még egyszer körülnéz a lakásban,
mindent rendben akar hagyni. Sétára készülünk, Alcsút különböző részeit szeretnénk újra felfedezni. Még szórja szikráit a
nap ebben a gyönyörűséges őszi időben.
Csakhogy a megfelelő alkalmi cipő tűnt
el, épp most! Hol lehet? Már csak ketten
lakjuk ezt a nagy házat, olyan sok gyanúsított nem lehet a lábbeli eltűnésével kapcsolatban! Végre összeáll minden, s izgalommal vágunk neki a környező világ felfedezésének. Az út régóta ismerős. Most
is mint minden alkalommal, mosolygós
emberekkel találkozunk. Itt a kis utcában
Erzsike és Panni feltehetően a ház körüli
teendőikről folytatnak intenzív eszmecserét. Tudnunk kell, Erzsike a virágoskert
nagy mestere, egy „tündérkert” tulajdonosa, Panni pedig kiváló állatgondozó, az
„aranyszőrű” bárány és a kurta farkú kismalac tulajdonosa. Ebben a pillanatban
már nyílik is Panniék nagykapuja, s Imre,
a csillagszemű juhász indul nyájával az
éltető mezőre. Az idő folyamatosan melegszik, ez a vénasszonyok nyara. Vagy
talán az indián nyár? Mindegy, az ennek
megfelelő szerepeket kiosztjuk majd egymás közt, kire melyik „nyár” illik legjobban…
Jómagam is rajongok a világot újra
és újra felfedezni. Nem holmi hetedhét országon túli birodalomra kell gondolni.
Számomra Mont Blanc-t a Réz-hegy jelenti; errefelé is rengeteg dolgot lehet
megcsodálni, és az itt élők ráadásul nagyon jól beszélnek magyarul… Irigylésre
méltó, ahogy a természet közelségében
élnek itt az emberek. Ezek a kiruccanások
és benyomások nem maradnak bennünk
nyomtalanul. Néha ki kell szakadnunk
megszokott világunkból, hogy a régi-újak
bennünk maradjanak, s később éltető erővel felidéződjenek.
Az ember csendben eltűnődik,
ahogy egykor eleink is tehették. Mi az
élet? Ha el kell majd egyszer mennünk,
kit, mit hagyunk hátra? Miként ölt testet a
természetben az élet? De az is kérdés számomra, hogy néhány száz év múlva milyen lesz az itt élő emberek élete, és lesz-e
még valaki, aki kutatja, hogy mi, maiak
hogyan éltünk, minek örültünk, miben
hittünk. Az utolsó pillanatig szeretnék rácsodálkozni a jelen világra. Valóság vagy

kusza álom, ami körülöttünk történik?
Ahogy közeledünk a hegy felé, a
lombos fák árnyékából házak sokfélesége
tűnik elő. Már az elsőnél három, igen vadnak tűnő kutya rohan felénk ugatva, közvetlen a nyomukban Árpi, a gazda. Meg
kell hagyni, Árpi gazda magas fokon műveli a vendéglátást. Pillanat műve csak, és
udvarias tessékelése nyomán már bent is
találjuk magunkat takaros, komfortos otthonában. A nagy ebédlőasztalon gusztusos sütemények illatoznak, csábítván a
betoppanó vendégeket. A vendéglátóról
sok érdekes dolgot megtudhatunk: életéről, családjáról, kutyáiról és az elmúlt
idők – az ő szóhasználatával élve – „gengszterváltásairól”. Bár messzebb él a falutól, mégis jól informált mindenről. Köszönhető ez a televíziónak, s az Alcsútdobozi Hírek alapján is tud mindent a falu
életéről. Most éppen a ház körüli szüretben telik öröme. Boldog ember benyomását kelti.
Ha azt mondanánk, hogy Alcsút
aznap élő falu volt, akkor ez nem felelne
meg a valóságnak. Mert ha valahol élet
van, az most ősszel itt a hegy. A fergeteges
szüret hangulatát árasztva zsibong szinte
az egész környék, tele vidám szüretelőkkel.

Apró csodák
Lányom pár éve vegetáriánus ételeket fogyaszt. Egyszer említette, hogy az édes
krumpliból milyen finomat evett az egyik
étteremben. Gondoltam meglepem a következő családi ebéden. Egy bevásárlóközpontban vásároltam drága pénzért
(600 Ft/kg) batátát (ez a másik neve ennek
a növénynek).
Először krémlevest készítettem
belőle. Na, ez azóta a legidősebb unokám
kedvenc levese lett. Zöldségraguban kiváló ízű és nagyszerű szaftos lesz tőle,
sütve is finom, így rendeltem interneten
több kilót belőle, szintén drága pénzért.
Gondoltam, nagy kertünk lévén,
utánanézek, hogyan lehet termeszteni. A
cég – ahol rendeltem a gumókat – küldött
volna 100 tő palántát 13 ezer forintért.
Kisebb tétellel nem foglalkoznak, álljak
össze valakivel, ha sok ez a mennyiség.
Sokallottam, partnert sem találtam, ezért a
másik lehetőséget választottam szintén az

Lassan feljutunk a Réz-hegy gerincére, a
felső útra. A tetőn nagyon kellemes.
Szemközt a Cserhegy, lábunk előtt a
völgyben Alcsút; a mi falunk hosszan
elterülve, csendben, nyugalomban pihen.
Háztetők bukkannak elő a fák őszi, színes
takarásából. Távol nagy ívben, hatalmas
panorámájával a Vértes kéklik. Csodálatosan szép innen a világ! A táj megmaradt,
mint egykor volt gyermek- és ifjúkori
időmben – mesélem lelkesen Friedinek.
Ezen a „gengszterváltások” sem tudtak
változtatni. Egy igaz mondás jut eszembe:
nem a vagyonunk tesz boldoggá, hanem
bármi, egyszerű dolog, aminek örülni tudunk.
„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.”
(Petőfi Sándor)
Tóth Csaba

internetről, miszerint magam is nevelhetek palántát.
Kettévágtam egy gumót, vágott
végét vízbe állítottam és vártam, vártam.
Családom gyakran mosolygott próbálkozásomon, viccelődtek velem, de elnézték
a siralmas látványt az ablakban. Sok hét
elteltével – magam sem hittem a szememnek – apró csírákat vettem észre a gumó
oldalán, majd szépen kihajtott négy helyen. Mikor már pár levele lett, letörtem
(az utasítás szerint), vízben gyökereztettem. Így lett négy palántám!
Mikor az idő engedte, kiültettem a
kertbe és vártam a gyönyörű virágokat,
mert nagy meglepetésemre virágboltban
is árulták cserepesen a virágjáért. Az
enyém nem hozott virágot. Szépen burjánzott ugyan, de semmi virág. Lassan
már mindent betakarítottunk a kertből.
Férjem csúfondárosan megemlítette, (ő a
nagy kertész), hogy meg kéne nézni, mi
van a palántáid alatt?
Röstelkedve álltam mellette, mikor kiásta a növényeket. Az első hatalmas
gumó megjelenésekor felsikoltottam a
meglepetéstől. Aztán jöttek sorban a szép
nagy, egészséges krumplik. A négy tő alatt
majdnem nyolc kiló termett. Velem madarat lehetett volna fogatni, annyira
örültem. A batáta bearanyozta a napomat.
Jövőre, ha Isten engedi és megérnem,
biztosan többet ültetek.
Gulyás Lászlóné

5.

Alcsútdobozi hírek

Önkormányzati hírek
Testületi ülés
Alcsútdoboz Település Önkormányzat
2016. október 17-én tartotta legutóbbi
ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések meghozatalára került sor.
Beszámolót fogadott el a testület
Alcsútdoboz település közrendjéről,
bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről,
Dr. Balázs Sándor r. alezredes, járási kapitányságvezető előterjesztésében. A beszámoló megállapítja, hogy a regisztrált
bűncselekmények száma Alcsútdoboz
település illetékességi területén csökkenő
tendenciát mutat. A regisztrált közlekedési balesetek számának alakulása is kedvezőbb, mint korábban. Az Önkormányzat a körzeti megbízott számára a sportcsarnokban irodát biztosít, a megbízott fogadóóráit rendszeresen megtartja. A kapitányság a bűnügyi helyzet optimalizálása érdekében az elmúlt időszakban a település legérzékenyebb pontjainál a rendőri jelenlétet, a járőrözést gyakoribbá
tette. Növeli a biztonságérzetet az a tény,
hogy a település vezetése és a Bicskei
Rendőrkapitányság között jó és korrekt
munkakapcsolat alakult ki. A kapitányságvezető kiemelten megköszönte a településen működő polgárőr szervezet munkáját, mely nagy segítséget jelent a rendőrség tevékenységéhez. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Megszavazták a képviselők az
Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás megszüntetésére vonatkozó javaslatot. A Társulási Tanács döntése alapján, ha
a Társulást alkotó valamennyi önkormányzat dönt a közös megegyezéssel
történő megszüntetésről, úgy a Társulás
2016. november 30. napjával befejezheti
működését. A határozatok teljes körű elfogadását követően a Társulás közös
megegyezéssel történő megszüntetését a
Társulási Tanács ki tudja mondani, illetőleg a vonatkozó megállapodás a Polgármesterek részéről aláírhatóvá válik. A
Társulás által végzett feladatok további
ellátására vonatkozóan az alábbi megoldásról született döntés. A gyermekjóléti
szolgálat és a családsegítés egységes
szolgáltatásként kerülhet ellátásra a törvény erejénél fogva úgy, hogy a közös
hivatal székhely önkormányzatának döntése, és a feladat-ellátás módozata a tagi
önkormányzatokra – Csabdi, Alcsútdoboz, Tabajd, Vértesacsa – is kiterjed. Erre
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a célra létrejött a korábbi rendszer (a Társulás) szakmaiságát továbbvivő Esély
Gyermekjóléti Alapítvány, amely készen
áll e két feladat színvonalas ellátására. Ebben a formában nem az önkormányzat
közalkalmazottai, hanem az alapítvány
munkavállalói végzik a feladatot, tehát
így a szolgáltatás „megvásárlása” történik, a számítások szerint olcsóbban.
A másik két feladat, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés ellátására az állami és önkormányzati szolgáltatók sajnos csak többlet-hozzájárulás
megfizetése útján képesek, ezért megkerestük a környéken már működési engedéllyel rendelkező egyházi szolgáltatókat, hogy a Társuláshoz tartozó településeken a szolgáltatást milyen feltételekkel vennék át. Közülük a Magyar Pünkösdi Egyház rendelkezik kellő kapacitással, engedéllyel és hajlandósággal –
feladat-ellátási szerződés keretében – a
szolgáltatás biztosítására úgy, hogy ehhez
az önkormányzatnak támogatást, többlethozzájárulást nem kell fizetnie, hanem azt
az egyházak részére jutó finanszírozásból
el tudják látni. Felcsút, Szár, Újbarok településeken már jelenleg is ez a szolgáltató
működik a megszüntetésre kerülő Társulás mellett párhuzamosan, és szinte kizárólag ők, lényegesen alacsonyabb óradíj
mellett, de megfelelő színvonalon gondozzák az ellátottakat. Alcsútdobozon
más egyházi szolgáltató is végez magas
színvonalú házi segítségnyújtást, amelyet
ez a jelen döntés nem érint, az változatlanul folyik tovább. Az étkeztetés vonatkozásában a most elfogadott megoldással lehetőség nyílik arra, hogy helyi szolgáltató-vállalkozó köthet szolgáltatási
szerződést a Pünkösdi Egyházzal, így
központilag támogatott áron juthatnak
időseink naponta helyben főzött ebédhez.
Határozott a testület az Alcsútdoboz belterületi 320. helyrajzi számú ingatlan értékesítésének elindításáról. Az
elmúlt hetekben kérelem érkezett önkormányzatunkhoz a fenti ingatlan (az úgynevezett “dupla-telek”) megvásárlására,
amelyben a kérelmező jelezte, hogy bevásárlóközpontot szeretne az ingatlanon
létesíteni. A kérelem támogatásával a testület kizárólag gazdaságfejlesztési célokat preferál, a helyi szolgáltatások körének bővítését és a helyben történő munkahelyteremtést kívánja elérni. A most meghozott határozat arról szól, hogy a hatályos vagyonrendelet értelmében első lépésben az értékesítendő terület forgalmi

értékbecslését kell elvégeztetni, majd az
értékesítést pályázati úton, meghatározott
tartalommal, nyilvánosan meg kell hirdetni.
A Háromhárs Óvoda melléképületének bontása érdekében kérelem érkezett be az Önkormányzathoz. A melléképület balesetveszélyes állapota miatt
a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az épület bontatása hatósági
eljárásának megindítására, valamint annak bejelentését követően a bontási munkálatok megrendelésére. A kivitelezésre
ennek lezárultával, a jövő év első hónapjaiban kerülhet sor.
Egyéb fontos történések, intézkedések
Szeptember 15-20. között a teljes rézhegyaljai terület kaszálását végeztettük
el, amelyre helyi mezőgazdasági vállalkozóval szerződtünk. A tavalyinál kedvezőbb árat sikerült kialkuldni. A gépi munkán kívül közfoglalkoztatottak segítségével tudtuk a területet rendbe tenni, egyben
a parlagfű mentesítést is elvégezni.
Szeptember közepétől a gyermekes családok megkapták a szociális rendeletünk módosításáról a tájékoztatást, és
elindult az óvodáztatási és iskoláztatási
támogatási kérelmek benyújtása. A mai
napig mintegy 100 családtól érkezett be
kérelem a hivatalhoz, és támogatásként
megítélésre – kiutalásra került 2 millió
200 ezer forint körüli összeg.
Október 10-én ülést tartott az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány,
amely a Fejér Megyei Agrárkamarával
kötött megállapodás révén 650 kg liszt
adományt kapott a Magyarok kenyere
búzagyűjtési akcióból származó őrleményből. A liszt az alcsútdobozi nagycsaládosok, több gyermekesek, illetve az
egyedülálló rászoruló idősek között került kiosztásra, az alapítvány kuratóriumának tagjai által. Az adományt a családok örömmel fogadták.
Elkezdődött a Bodzás patak és a
Váli víz összefolyását biztosító áteresz
felújítása. Az árvízveszély elkerülése érdekében benyújtott vis maior kérelmünk
nyomán, utófinanszírozásban zajlik a híd
átépítése.
Az Iskola két épületszárnyának tetőfelújítása példértékű együttműködésben valósult meg, hiszen a KLIK-től a 6,5
millió forintos felújítási támogatás a közelmúltben megérkezett önkormányzatunk számlájára.
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A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázati kérelmünknek csak a töredékét kaptuk meg,
mely összeg a sportcsarnok, mint közösségi színtér karbantartására fordítható.
Ebből a forrásból egyelőre az épület hátsó
részének a csapadékvíz elleni védelmét
oldjuk meg, illetve az erkélyteraszoknak a
burkolását végeztetjük el.
Tóth Erika
polgármester

Tisztelt Falubeliek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2016. november 28-án
17 órakor
közmeghallgatást
tartunk,
melyen az idei évben elvégzett
önkormányzati munkáról
és a jövőbeni tervekről
számolunk be.
A fenti időpontban
mindannyiukat tisztelettel
várjuk a József Nádor Iskola
aulájába!
Üdvözlettel:
Tóth Erika polgármester
Tima János alpolgármester
Jére Csaba, Komáromi Gáborné,
Szili Árpádné,
Varga Ferenc, Vargáné Ángyás
Gabriella képviselők

MEGHÍVÓ
Nagy szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt
2016. november 25-én
pénteken 16.30 órakor
az alcsútdobozi
sportcsarnok galériára, a

HOBBI
GYŰJTEMÉNYEK
KIÁLLÍTÁSA
megnyitójára.

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Komáromi Nándorné szül. Vojna Saroltát (1925.11.01.)
91. születésnapja alkalmából
Farkas Ferencné szül. Kovács Margitot (1925.11.28.)
91. születésnapja alkalmából
Nagy Gyuláné szül. Dobozi Zsófiát (1927.11.08.)
89. születésnapja alkalmából
Gombási Sándorné szül. Trunk Katalint (1930.11.05.)
86. születésnapja alkalmából
Parti Istvánt (1930.11.24.)
86. születésnapja alkalmából
Dr. Csőke Ferencné szül. Harsányi Ilonát (1930.11.28.)
86. születésnapja alkalmából
Fábián Jánosné szül. Bárányos Évát (1932.11.06.)
84. születésnapja alkalmából
Vizidor Jánosné szül. Hötczl Juliannát (1935.11.12.)
81. születésnapja alkalmából
Fodor Jánosné szül. Burián Terézt (1935.11.18.)
81. születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

A FALUMIKULÁS
nagy szeretettel hívja
az alcsútdobozi
gyerekeket és szülőket

2016. december 3-án
szombaton 15 órakor
a sportcsarnokba
a hagyományos

MIKULÁSVÁRÓ
DÉLUTÁNRA
KÉRÉS
A hobbi kiállítás összeállításához kérjük és várjuk
azoknak a felnőtteknek és gyerekeknek a jelentkezését,
akik akár gyűjtőszenvedélynek, akár hobbi
tevékenységnek hódolnak és szívesen bemutatnák azt
másoknak is.
Köszönettel: Önkormányzat
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Alcsútdoboz település értéktárának
létrehozása és gondozása
(Múltunk „kincsesládája”)
Az Országgyűlés még 2012-ben törvényben deklarálta a magyar
nemzeti értékek megőrzését, összegyűjtését, általa összetartozásunk, nemzeti tudatunk erősödését. Már közel ezer településen
létrejöttek a helyi Értéktár Bizottságok, mely szervezetek összegyűjtötték: mire büszkék a lakóhelyen, mely dolgokat tartanak
településükön a nemzetet erősítő értéknek.
Az Alcsútdobozi Önkormányzat is fontosnak tartotta a
Települési Értéktár Bizottság létrehozását, amelynek tagjai:
Boross József - a Helytörténeti Egyesület tagja
Komáromi János - a Helytörténeti Egyesület tagja
Szakáll Béláné - a Helytörténeti Egyesület tagja, a Bizottság elnöke
Szili Árpádné - a Helytörténeti Egyesület elnöke, képviselő
Zsigrai Péter - a Helytörténeti Egyesület tagja
A legfontosabb alapelv, hogy a települési értéktárba azok
az értékek kerüljenek be, amelyeket a helyiek akarnak és választanak, megőrzésre, ápolásra alkalmasnak tartanak. Ezért fontos,
hogy Alcsútdoboz lakóit tájékoztassuk a munka lényegéről, folyamatáról. Műhelymunkánk az értékek feltérképezésétől, csoportba sorolásától, az értéklapok elkészítésén át a dokumentálásig minden témakört felölel. Szeretnénk a fiatalokat, a gyermekeket is bevonni a munkába, az értékőrzésbe.
Az értéktörvény szakterületenként kategóriákba sorolja a
megőrzendő értékeket. Ezek a következők:
1. Agrár- és élelmiszer-gazdaság
2. Egészség és életmód
3. Épített környezet
4. Ipari és műszaki megoldások
5. Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai
6. Sport
7. Természeti környezet
8. Turizmus és vendéglátás szellemi és tárgyi termékei
Az Alcsútdobozi Értéktárból eddig 13 értéket tart számon a nemzeti értékek gyűjteménye. Ezek a következők:
1. Templomaink; Óvoda (a régi zárda épülete); Általános
iskola műemlék épületegyüttese; Az Arborétum épített értékei
(kastélyrom, kápolna…). Ezek a 3. kategóriába sorolhatók.
2. Helytörténeti gyűjtemény; Néptánc-csoportok; Szobrok, emlékművek; Művészeti személyek munkássága ( HomokiNagy István, Orosz János, Fekete Ildikó, Mészáros János Elek).
Ezek az 5. kategóriába sorolhatók.
3. 200 éves platánfasor; Alcsútdobozi hóvirágmező; Égeresi forrásvölgy. Ezek a természeti környezet (7.) kategóriába
tartoznak.
4. Alcsúti Kápolnaestek az Arborétumban; Kórustalálkozók az Echo Kamarakórus szervezésében a 8. kategóriába tartozók.
A település értéktárának készítése egy végtelen, soha be
nem fejezett folyamat. Az idők során új értékek születhetnek,
egyes értékek kikerülhetnek az értéktárból, amely folyamatos
gondozást igényel.
Kérjük a falu lakóit, ha tudomása van a már felsoroltakon
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kívül Alcsútdobozra vonatkozó helyi értékekről, vagy amit Ön
értéknek gondol, jelezze az Értéktár Bizottság felé. Régi fotók,
képeslapok, receptek, de énekek, mondókák, jeles napok szokásai, régi kézimunkák, kézműves termékek gyűjteménye is a helyi
értéktárba tartoznak. Ebben a gyűjtőmunkában számítunk az alcsútdoboziak közreműködésére, segítségére is. Ne hagyjuk elveszni múltunk értékeit!
A munkát elkezdtük, összegyűjtött „kincseinket” szeretnénk rendszerezni, bemutatni, képeslapot, kiadványt létrehozni.
Helytörténeti körünk az értéktár bővítésére és népszerűsítésére
1,2 millió forintot nyert az idei hungarikum-pályázaton. Ezzel lényegesen komolyabb munkát végezhetünk a jövőben.
A mi felelősségünk, hogy gyermekeink, unokáink megismerhessék hagyományainkat, szellemi és tárgyi örökségeinket,
hogy aztán majd ők is továbbadhassák a születendő új generációknak.
Szakáll Béláné
Képünk illusztráció

„Valami most múlik el,
Valami végleg elmúlt,
lapulevél alá ezer év gyöngye gurul,
zsoltáraim, ingem, ökreim sziklafeje
ti is elmúltok bennem
magammal együtt, múlhatatlanul.”
Csóri Sándor

KÖSZÖNTJÜK FALUNK
ÚJSZÜLÖTTJEIT
Neimann Dóra
2016. október 18-án
érkezett

Kipe Norina Panna
2016. október 24-én
érkezett
Jó egészséget, sok erőt
és örömet kívánunk a családoknak!

MEGHÍVÓ
AZ ALCSÚTDOBOZI
ANNA NYUGDÍJAS KLUB
SZERETETTEL HÍVJA TELEPÜLÉSÜNK
LAKOSAIT
2016. NOVEMBER 12-ÉN 14 ÓRÁRA
A SPORTCSARNOKBA

HAGYOMÁNYOS
BATYUBÁLJÁRA.
A PROGRAMBAN A RÖVID
KULTURÁLIS MŰSOR
ÉS KÖSZÖNTŐ MELLETT
A ZENE ÉS A TÁNC KAPJA
A FŐSZEREPET.
A KLUBTAGOK ÖNÖKET IS VÁRJÁK!
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Fiatalok Figyelem!
A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) segítségével Önkormányzatunk tájékoztatót tart a 40 év alattiak számára.
A kötetlen beszélgetés témái:
ź Mi az előnye és a hátránya a vállalkozásnak az alkalmazotti munkahelyhez képest?
ź Honnan lesz pénzed az induláshoz?
ź Milyen pályázatokkal tudsz vállalkozást indítani?
ź Mi az a mentor program, és miben tud segíteni neked a
mentor?
ź Hogyan írj egy üzleti tervet?
ź Mik a jó vállalkozások? Mivel foglalkozz?
Kérdésed van? Most felteheted.
Időpont: 2016. november 18. 17 óra.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tárgyalója
Érdeklődésedre számítunk!
Tóth Erika
polgármester
és
Kenéz Krisztián
FIVOSZ elnöki tanácsadó

Köszönetnyilvánítás
A gyászoló család nevében
ezúton mondok köszönetet
mindazoknak,
akik édesanyámat
P.TÓTH LAJOSNÉT
elkísérték utolsó útjára,
osztoztak fájdalmunkban és
részvétükkel mellettünk álltak.
Lánya Márti

ALCSÚTDOBOZI HÍREK
Ingyenes kiadvány
Kiadja Alcsútdoboz Település
Önkormányzata
Megjelenik 500 példányban.
ISSN 2061-6422
Felelős kiadó:
Tóth Erika polgármester
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Grafika, nyomdai előkészítés:
www.hpdesign.hu
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.
Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál.
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot
a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.

Elmúltál 40?, 50? 60?
Ha igen, de vannak még vágyaid az
életben („bakancslista”), és az
egyik az, hogy szeretnél szépen,
jól táncolni, jelezd és kellő pár
jelentkezése esetén megszervezzük a

SENIOR tánctanfolyamot.
Jelezd szándékodat ezen az e-mail
címen: marczinkomaria@gmail.com

ORVOSI ÜGYELET
Községünk orvosi ügyeletét Bicskén végzik. Az ellátási igényt hétköznap 16 órától
reggel 8 óráig, hétvégenként pedig egész
nap a 22/311-104-es telefonszámon, vagy
a 104-es segélyhívón lehet bejelenteni. Az
Ügyeleti Rendelő helye: Bicske, Kossuth
tér 17. Az ügyelet a felnőtteket és a gyermekeket is ellátja.

Állatorvosi ügyelet

Honlapkészítés,
emblématervezés,
arculattervezés,
nyomtatott kiadványok,
festmények.
+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

november 05-06.
Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u.26.
254 505
+ 36 20 941 19 00
november 12-13.
Dr. Takács Rudolf
Csákvár, Berényi u.7.
353 193
+36 20 956 30 41
november 19-20.
Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353 397
+36 70 217 37 45
november 26-27.
Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
353 327
+36 20 661 52 15
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A József Nádor Általános Iskola
Ügyes kerékpárosok
2016. október 13-án 14 órától a kerékpáros ügyességi verseny vette kezdetét az iskola udvarához tartozó betonpályán. A
versenyt a diákönkormányzat szervezte
meg, míg a lebonyolításban Fazekas Renáta az iskola rendőre a bicskei rendőrkapitányságtól segítette. Az igen bonyolult
ügyességi pályán 21 gyermek mutathatta
meg kerékpáros tudását. Mindenki nagyon ügyesen vette az akadályokat, de közülük is a legügyesebbek az alábbiak lettek: 1. helyezett Schnepp István 7. osztályos, 2. helyezett Németh Lili Hanna 4.
osztályos és 3. helyezett Fülöp Krisztián
7. osztályos tanuló lett. A programunk célja, hogy megtanítsuk a gyermekeknek a
biztonságos közlekedés szabályait, a helyes közlekedés alkalmazását, a kerékpáron és ruházatunkon lévő fényvisszaverők
szerepét, fontosságát. Fontos számunkra a
diákjaink testi épsége, a kerékpározás által egészségük védelme.
Gratulálunk az összes résztvevőnek!
Vas Szilvia
DÖK segítő pedagógusa

Betekinthettek a
tanórákba a szülők
Ősz közepére hívtuk nagy szeretettel a
szülőket nyílt hetünkre, ahol lehetőségük
volt betekinteni a tanítási óráinkba.
A tanévnyitón említettem, hogy
rendkívül fontos számomra, hogy módszertanilag változatos módon motiváljuk
a gyerekeket. 7 teremben lehet jelenleg az
internet adta lehetőséget a tanórára bevinni. A két informatika termen kívül 2 teremben projektor, 3 teremben pedig a
Smart televízió ad lehetőséget a sokoldalú
oktatásra. A játékos, felfedeztető tanításmódszert igazán példaértékűen alkalmazták a tanító nénik az alsó tagozaton, míg a
felső tagozatban a 3D-s tananyagok, játékos matematika, magyar és angol gyakorló segítette a tanulókat az ismeretek könynyebb elsajátításában. Több szülővel beszélgettem én is, és kollégáim is a szünetekben, akik elismerően beszéltek az iskolai változásokról, szívesen jönnének még
több órát látogatni, mert különlegesnek,
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érdekesnek, és legfőképpen játékosnak
találták.
Külön öröm volt számomra, hogy
nagy létszámmal jelentek meg a szülők.
Alsó tagozaton 84 %-os volt a látogatottság, míg a felső tagozaton 67%-os.
Ez a hét különösen fontos volt számomra, mert valahogy úgy éreztem mindenkinek fontos lett a helyi iskola. A 6.
osztályban Czene Ferenc szülő jóvoltából
gazdagabbak lettük egy internetezésre is
alkalmas televízióval, így már ebben az
osztályba is betudjuk vinni a digitális tananyagot. Boncz Marika és férje közbenjárásából újabb két televízióval és bőséges édességcsomaggal lettünk gazdagabbak a Tesco jóvoltából, kaptunk fénymásolópapír felajánlást a polgárőrségtől,
neoncsöveket Varga Ferenc képviselő úrtól, és Antal Márton szülő közbenjárásának köszönhetően 20 db új labdarúgómezt
is kaptunk a Pannonia Golf Conrty Club
felajánlásaként. Köszönjük!
„A kedvesség a legnagyobb erejű
emberi tulajdonság. Olyan, mint a lágy
eső, amely mindenhova elér, anélkül, hogy
egy helyet is kihagyna. Csak esik, megkülönböztetés nélkül.” Eline Snel
Keindl Zoltánné

Köszönet a hősöknek
„1956 története nemcsak forrongás és
harc volt, hanem az elmúlt 100 év legnagyobb boldogsága is. Maga a mennyország volt az a 10 nap is. Boldogságban
úszott az egész ország. A durvák megszelídültek, a zárkózottak kinyíltak, a zsugoriak bőkezűek lettek, a keserűek mosolyogtak, sőt a reményt vesztettek is bizakodni kezdtek. Örömmámor áradt szét a
szívekben.
Jó volt Magyarországon élni, jó
volt magyarnak lenni.
Így maradjanak meg emlékezetünkben ezek a napok!
1956 a magyar nép nagy és egyetemes boldogsága volt:
Szép és dicső. A balsorssal tépő
történelmi idők közepette meleg sugárzás
és fénylés.”
Gosztonyi Péter: Föltámadott a
tenger 1956 című könyvéből szólaltak
meg az első sorok Alcsútdoboz Település
Önkormányzatának és az Alcsútdobozi
József Nádor Általános Iskolának közös

ünnepi műsorában. A 60. évfordulóhoz
méltó és egyben megható ünnepi műsort
adtak elő iskolánk 6. osztályos növendékei, akik kellő komolysággal és alapos
felkészültséggel léptek az ünneplő közönség elé. Felidézték a forradalmi fiatalság törekvéseit, az utcai harcokat, a
döbbenetes pillanatokat, a minket elhagyó családok szívszorító tragédiáit. Az itthon maradók kétségbeesését, és a magyarságra jellemző talpra állást, az újrakezdés erejét.
Köszönet az 56-os hősöknek,
akikre méltán és büszkén emlékezünk, és
köszönet iskolánk diákjainak, hogy ünnepi műsorukkal méltán emlékeztünk a
60. évfordulóra.
Keindl Zoltánné

Rajzverseny az
állatok világnapján
Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen
alkalom lenne a legmegfelelőbb arra,
hogy a tanulóknak rajzversenyt szervezhessek. A választásom október 4-re esett,
az állatok világnapjára, mert ki ne szeretné az állatokat?
Nagy örömömre 34 tanuló gyűlt
össze a verseny kijelölt tantermében. Az
izgalom enyhítése érdekében beszélgettünk az állatok iránti szeretet és felelősségtudatos együttélés fontosságáról, ami
szerencsére nem volt idegen a kicsik számára. Egy-két személyes történetet is
meghallgattunk, hogy fantáziájuk és emlékeik segítségével a lehető legjobbakat
alkothassák.
A sok versenyzőt három korcsoportra bontottuk és közülük a legszebb
rajzok alkotói ők lettek:
1-2. osztályból: I. helyezett Ulrich
Nóra, 3-4. osztályból: I. helyezett Fülöp
Adrienn, 5-6. osztályból: I. helyezett Kemény Ede és Erdei Virág.
Nagyon örültem, hogy ilyen sok
tanulónak sikerült felkelteni az érdeklődését a rajzversennyel kapcsolatban,
remélem, hogy a későbbiekben is sokan
folytatják majd jó szokásukat.
Weizengruberné
Keindl Marietta
tanító

Alcsútdobozi hírek

hírei, eseményei
Rákóczi-kupa Bicskén
Három korcsoportban neveztük idén labdarúgóinkat a Bicskei
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola által hirdetett Rákóczi
kupára. A délutáni szakkörök alkalmával Siposné Bokor Kata
testnevelő pedagógus készítette fel a gyerekeket. A 7-8. osztályos
fiúk a 6. helyezést érték el, az első és második évfolyamosok
bronzéremmel a nyakukban térhettek haza. A legizgalmasabb
napnak számunkra a 3-4. osztályosok kupamérkőzései ígérkeztek, hiszen ebben a korosztályban fociznak a legtöbben iskolánkból az akadémián. Miután Bicskével és Felcsúttal is döntetlent
játszottunk, minden az ő kettejük összecsapásán múlott. Bicske
legyőzte az Endresz Görgy Ált. Isk. csapatát, így mi a bronzmérkőzést játszhattuk Mánnyal. 3:3-as döntetlen után, büntetőrúgásokkal mi győzedelmeskedtünk, így bronzérmet szeretek diákjaink. Végeredmény: I. Csákvár, II. Bicske, III. Alcsútdoboz,
IV. Mány, V. Csabdi, VI. Felcsút.
Gratulálunk a fiúknak, szép munka volt!
Harmadik helyezett csapataink a tavaszi fordulóban ismét
megmérkőz-hetnek a kistérség legjobbjaival.
Keindl Zoltánné

Pályaválasztás – péküzembe látogattunk
Komoly dolog a pályaválasztás, hiszen
előfordul, hogy nem jól választunk sem
szakmát, sem középiskolát, amikor arra
kerül a sor. Ezért nem lehet elég korán
kezdeni, gondolom én felsős osztályfőnökként. Elhatároztam, hogy diákjaimat
már ettől az évtől kezdődően több munkahelyre is elviszem, hogy majd 8. osztályban, könnyebben dönthessenek. Elsőként a szomszédos település pékségébe
látogattunk el. Jókor érkeztünk, mert éppen kisültek a zsemlék, a kelesztő edényekben megkeltek a kenyerek. A dagasztógépben megkelt a tészta. A nagy munkafolyamat közepette szívesen beszélt
nekünk a három pékmester e szakma nehézségeiről.
– Ide csak olyan fiatalok jöjjenek,
akik erősek – mondta egyikőjük. – Az sem
baj, ha jól bírja a hőséget, hiszen télen,
nyáron nagyon meleg van a kemence mellett.
S közben a felvetőasztalra helyezték a
kenyereket, megcímkézték, majd hatalmas erővel felemelték és berakták a kemencébe. Amíg a kenyerek sülni kezdtek,
ők már a következő adagot porciózták,
gyúrták újból és helyezték ismét a kelesztő edényekbe. A finom illatozó zsemlékből a gyerekek is kóstolhattak, majd a
kifli készítő gépet is megnézhették. A pék
mindig dolgozik, vasárnap és ünnepnapokon is, hiszen hétfőn reggel már ott kell

piroslania az üzletek polcain a ropogós
kenyérnek. Nem könnyű szakma a pék
szakma, kíváncsi leszek, megjelöli-e
majd valamelyikük, amikor szakmát kell
választania?
Bízom benne, hogy igen, mert különben ki készíti el a Mindennapi kenyerünket?
Keindl Zoltánné
osztályfőnök
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Kínai tudósok látogatása falunkban

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi kutatóközpontja, és az Alcsútdobozi Önkormányzat évek óta tartó együttműködése eredményeként szeptemberben a Kínai Társadalomtudományi Akadémia elnöke és tudósokból álló delegációja
érkezett Alcsútdobozra.
A látogatás folyamán a csoport nagy érdeklődéssel megtekintette a szüreti felvonulást, ellátogatott a Tabajdi Falumúzeumba, ahol a hagyományos magyar vidéki élet
tárgyi emlékeivel ismerkedhettek meg. Később az alcsútdobozi Nyugdíjasházban Tóth
Erika polgármester asszony vendégül látta a delegációt, és bemutatta Alcsútdoboz község életét. A Sporthotel meghívására történő kedélyes kávézást követően rövid sétát tettek az arborétumban, majd visszaindultak Budapestre.
Nagyon örültek, hogy betekintést nyerhettek egy magyar falu életébe. Reméljük,
hogy Alcsútdoboz máskor is a kultúrák találkozásának színtere lehet.
Gulyás Mária
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Emléktábla

A Helytörténeti Kör emléktáblát állított
Dobozy Mihály és hitvese, Farmosi Ilona
példamutató hazaszeretete és hitvesi hűsége tiszteletére.

