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A Háromhárs Óvoda hírei
Búcsú az óvodától

Amikor a gyerekeink elkezdik az óvodás életüket, úgy érezzük ez
a teljesség, ez az örökkévalóság, ez a legjobb, ami történhet velünk. S mire észbe kapunk, már vége is, elröppent az a három,
négy esztendő. Idén is kirepült egy csapat. Elballagtak a nagycsoportosok.
A gyerekek izgatottan készültek erre a napra. Az ő izgalmuknál jobban már csak Gabó óvó néni és Kati óvó néni izgult. Gabi dadus néni szelíd, bíztató hangja, eszköz adogató keze
biztos pont volt a gyerekek számára. „Minden fejdísz elkészült
időben? Hová lett a farkas báb? Ki tette arrébb azt az ecsetet, ott
nem fogják elérni.”
A Gabó néni által megszerkesztett, megkoreografált műsor tökéletesen tükrözte óvodánk művészeti nevelési programját. A bemutatott néptánc, modern tánc, bábjáték, a mozgáskotta
a versek, dalok, komplex egységként adtak teljes képet az adott
csoport vidámságáról, felkészültségéről és óvodánk szellemiségéről. A felkészítő óvó néni sokszínűsége, kreativitása, líraisága egy valóban innovatív műsort eredményezett. Ha a szülői,
nagyszülői közönség úgy érzi a műsort látván: „hű de ügyesek,
hú de aranyosak, húúú de fegyelmezettek”, akkor arról tudni lehet, hogy rengeteg munka van mögötte. Mind a gyerekek, mind
az óvó nénik, dadus néni részéről. Bizony a gyerekek minden nap
próbáltak, gyakoroltak, ezért működött úgy minden, mint aho-
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gyan kés siklik a vajban. Gyönyörűek voltak a stílus és művészeti ágak közti váltások. Egyik pillanatban még egy falusi szüreti mulatság hangulatát idézték, s egy gyors átöltözés után már a
kézzel festett egyiptomi ruhákban táncoltak a gyerekek.
Ügyesek voltatok nagycsoportosok!
Facsar-Veszeczky Andrea
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Mi ezt együtt idén újra megtapasztaltuk,
hiszen ismét közösen vetettük bele magunkat 28 diákkal a sporttábor aktív hetébe. Különböző sportágak alapjaiban
mérhették össze rátermettségüket az alsó
és felső tagozatos táborozók. Csapatokban ügyeskedtünk a váltó- és sorversenyeken, majd félelmeinket legyőzve Ignác és Lotti nyergébe is felültünk. A lovacskákat a remek lovas program végén
sárgarépával jutalmaztuk. Másnap kisétáltunk a Sóderosra, ahol izgalmas vízi
csatákban frissültünk fel. Kipróbáltuk
magunkat különféle vicces, játékos feladatokban, fociztunk és a rengeteg mozgás
jutalmaként dinnyét, nápolyit és jégkrémet falatoztunk. Szerdán délelőtt kerékpárral küzdöttük le az előttünk lévő akadálypályát, majd számháborúban szárazföldi csatákat vívtunk. Ebéd után kerékpártúránk a golfpályára vezetett, ahol fáradhatatlanul igyekeztünk eltalálni az ütő-

vel a golflabdákat (is). Utolsó előtti napunkat egy kis zsinórlabdával indítottuk,
illetve művészi hajlamainkat aszfalt rajzverseny kereteiben bontakoztathattuk ki.
Ezt követően kempo edzésen tesztelhettük koncentráló képességünket, figyelmünket és fejleszthettük reflexeinket.
Mindezeket persze sok játékkal megspékelve. Délután tűzoltóeszközökkel, felszerelésekkel ismerkedtünk, illetve egészen közelről tapasztalhattuk meg a fecskendővel való bánásmód következményeit. Pénteken felmértük erőnket, kitartásunkat, labdaérzékünket, hiszen szkandereztünk, ugráló köteleztünk és dekáztunk. Ezek után a rend őrei elméleti és
gyakorlati feladatok keretében biztosítottak lehetőséget számunkra, hogy bepillantást nyerjünk munkájuk rejtelmeibe.
Kirakóztunk, tesztet oldottunk meg, ujjlenyomatokat készítettünk. Egyszóval lebilincselő élményekben volt részünk. A tá-

Így nézünk ki
Nem azért, mintha bárki ne találkozna különleges történetekkel és meglepő gondolkodással, de ha valaki nyitott szemmel
és füllel járja a hétköznapjait, úton útfélen
szembesül olyan érdekes, vagy megdöbbentő dolgokkal, amelyek elgondolkodtatják.
Természetesen jó, ha az embernek
van saját véleménye, értékrendje és megfelelő józansága. Szívünk szerint, legyen
is bátran egy határozott véleményünk! Bizonyára sokan vagyunk, akik nap mint
nap szembesülünk a gomba módra szaporodó, távoli, idegen földről származó
csodákkal. Csodadoktor, csodagyógyszer, csodákat művelni tudó befektető
csoport, csodaügynökök, csodadivatok,
nem beszélve a termékbemutatók csodáiról stb. Felsorolni is alig lehet, de követni ezeket – kétségtelen tény – még nehezebb. Kínálkoznak, rendelkezésünkre
állnak, éjjel-nappal ajánlják hasznos tanácsaikat, eladásra szánt csodadolgaikat
azzal a szándékkal, hogy a felkínált terméket kétkedés és gondolkodás nélkül elfogadjuk. Az ember csak kapkodja a fejét
e bőség hallatán, mintha az egész világ
csak a pénzről szólna.
Sokszor a tömeggel sodortatva, a
modern korral haladva döntünk bizonyos
dolgok elfogadásáról. Gondolok itt például az ugyancsak a távoli, ismeretlen

földrészről beszivárgott divatszokások
sokaságára, melyek olyan vonzóak lettek
széphazánkban is. Pedig mi, akik itt Európa közepén élünk, lehetnénk büszkék a
magyar kultúra és tudomány jelentős
eredményeire! Úgy gondolom, fontos
nyíltan vállalni a helyi, a nemzeti értékeinket, és egyéb, ránk jellemző szokásokat, az életstílust, amelyhez jó lenne
mindig is ragaszkodnunk!
Néha azt kell gondolni, hogy egy
és más küllem, esztétika, gondolkodás nagyon összekeveredik, tehát sok esetben a
hazai és más népektől ellesett dolgok
összevegyítése a jellemző. Vannak meghökkentő, de mosolyra is fakasztó jelenségek. Éppen olyan, mintha tegyük fel:
Ázsiában élő emberek egy bizonyos csoportja csak a mi hortobágyi csikósaink
öltözékében érezné magát divatosnak,
vagy asszonyaik bármilyen magyaros
népviseleti öltözékben és copfban font
hajjal, modern táncként a csárdást ropnák
vidáman egymás között. Netán egy színesbőrű afrikai legény, szenvedélyesen
rázendítene az „az a szép, az a szép, akinek a szeme kék” magyar nótára stb. Furcsa, de valahogyan úgy tűnik nekem,
mintha a magyar fiatal és idősebb generáció is, egészen otthonosan létezne más
népek szokásait követve. Vajon az idegenek nem ugyanilyen érdekesnek és meg-

Dóczé Jánosné Zsuzsa néni
lepőnek gondolnak minket is, mint ahogyan ellenkező esetben, a fentebbi feltevés sejtetné? Nem bölcs dolog még divatból sem feladni magunkat, kultúránkat, a
ránk, magyarokra jellemző életstílusunkat, kereszténységünket.
Természetesen távol álljon tőlem,
hogy bárkit is megbántsak, ez egyáltalán
nem áll szándékomban. A globalizálódó
világunkban, különösképpen fiataljaink
körében vált divattá külhoni, nagyzási
megnyilvánulásokat követni, mint például a tetoválás, a piercing, a különleges hajviselet (raszta) vagy a megszaggatott farmer. Ez a világ szeretne átalakítani, megfosztani bizonyos értékeinktől. De nem
ártana néha tükröt tartani magunk elé.
Ugyanakkor a magyar értékek sok esetben elveszőben vannak, amit őseink hoszszú idők óta számunkra megőriztek. Hát
akkor így nézünk ki?
Tóth Csaba
KÖSZÖNTJÜK FALUNK
ÚJSZÜLÖTTJÉT

Képünk illusztráció

A mozgás öröm!

bor végén még maradt egy kis energiánk
kidobózni és persze elfogyasztani a megmaradt nápolyi és dinnye falatkákat. Azért
hagytunk helyet a vattacukor számára is.
Összegezve ezt az aktív hetet: kellemesen elfáradtunk, felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk! Minden kedves táborozónak, segítőmnek hasonlóan
aktív és vidám időtöltést kívánok a nyár
további részére! Köszönjük mindazoknak, akik a sporttábor szervezésében és lebonyolításában segítségünkre voltak!
Segítőim: Benkő Zsuzsi, Soós
Franciska, Szabó Zoé, Oláh Dzsesszika,
Tenyei Tóth Kristóf.
Támogatóink: Tóth Erika polgármester, Tima János alpolgármester, Nagy
Attila (Tabajdi Horgásztó), Polyefkó Mária, Rácz Richárd (DHKSE), Cseszár István és Richárd, Kun-András Márton és
Szöllősi Dominika, Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület, Pannonia Golf & Country
Club, Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság, Bicskei Rendőrkapitányság.
Köszönjük!

Kozáry Borókát,
aki 2017. 07. 23-án
érkezett
Édesanyja neve:
Cseh Dorottya
Jó egészséget,
sok erőt és örömet
kívánunk a családnak!
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Önkormányzati hírek
Az elmúlt időszak fontosabb történései,
intézkedései
A Vidékfejlesztési Programban a Külterületi helyi közutak fejlesztése témában
benyújtott támogatási kérelmünk kapcsán
a Magyar Államkincstár, mint a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága nevében közbenjáró szervezet, helyszíni szemlét tartott Alcsútdobozon. A
szemlén elsősorban a tervezett földutak
(081, 072/2, 0187 hrsz-ú utak) felújítására
vonatkozó tervdokumentáció vizsgálatára helyezték a hangsúlyt. A szemléről
jegyzőkönyv készült, amely szerint a bemutatott dokumentumok illetve a helyszínek bejárása során nem tapasztaltak hiányosságot, a vizsgálat nem tárt fel hibát.
Magyarország Kormánya a tavalyi
évben megszületett új szabályozás bevezetésével kívánja biztosítani a jövőben
épülő új házak magas minőségét mind
mérnöki, mind esztétikai szempontból. A
településkép védelméről szóló, 2016. évi
LXXIV. törvény egyik legfontosabb,
gyakorlati megvalósulását segítő eszköze
a Településképi Arculati Kézikönyv,
melynek megalkotása minden önkormányzat számára kötelező. Alcsútdobozon az esztétikai minőség, a hagyományok tiszteletben tatása mellett a korszerűség, és a funkció fontosságát szem előtt
tartó településképi arculatot szeretnénk
elérni. A kézikönyv színvonalas elkészítéséhez építész szakemberek segítségét
vesszük igénybe, akiknek rendelkezésre
bocsátottuk meglévő építési szabályzatainkat, térképeket, fotókat, a települési műemlékek listáját. A szakemberek a faluval
való megismerkedés érdekben bejárást
tartottak, fotókat és jegyzeteket készítettek. A települési arculat kialakításába a lakosságot is szeretnénk bevonni, ezért az
Alcsútdobozi Hírekhez csatolva egy kérdőívet fogunk közzétenni, amelyet kérünk töltsenek ki és augusztus 25-ig juttassanak vissza a polgármesteri hivatalba!
2017. július 11-én a Tekerj az
EFOTT-ra kerékpáros megmozdulás
útvonala Alcsútdobozon is áthaladt. A
Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztosság felkérése alapján településünk az egyik pihenő
állomás helyszíne volt. A sportcsarnok
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parkjában biztosítottuk a felfrissülési lehetőséget az egyetemisták országos találkozójára bicikliző fiataloknak.
Csákvár város felkérésére csatlakoztunk a 6 település alkotta konzorciumhoz, a TOP-5.3.1-16 A helyi identitás
és kohézió erősítése című pályázat kidolgozása érdekében. A projekt célja egy
olyan helyi cselekvési terv kidolgozása,
amelynek révén közösségi együttműködést erősítő tevékenységeket valósítunk meg. A pályázati anyag kidolgozását elkezdtük, benne közösségfejlesztési
felkészítőt, közösen átélhető élményekre
lehetőséget adó programokat, közösségszervező megbízásos foglalkoztatását tervezzük.

2017. július 14-én az első magyar óceánrepülők emlékére szervezett ünnepségen
vettünk részt a csákvári úton lévő Óceánrepülő Emlékműnél. Koszorúnkkal Endresz György és Magyar Sándor 1931. július 15-i, 5770 km-es repülőútja előtt tisztelegtünk, akik óránkénti csaknem 230 kilométeres sebességgel, a világon tizenötödikként repülték át az óceánt. Az eredetileg Mátyásföldre tervezett landolás
üzemanyag hiány miatt Felcsút határában valósult meg, ahol egy kukoricatáblában kényszerleszállást hajtottak végre.
Tóth Erika
polgármester

Óvoda- és iskolakezdési
települési támogatás Acsútdobozon
Alcsútdoboz Település Önkormányzata az éves szociális segélykeret összegének
figyelembevételével, évi egyszeri alkalommal, óvoda- és iskolakezdési támogatást
nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvoda, általános iskola,
középfokú képzésben részesülő, alcsútdobozi lakcímmel rendelkező gyermek,
fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez. A támogatás mértéke:
- óvodás gyermekek esetében 5.000,-Ft.
- általános iskolai tanulók esetében 10.000,-Ft.
- gimnáziumban, hatosztályos gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában,
technikumban tanulók esetében 15.000,-Ft.
A támogatás iránti igényt minden év augusztus 21. – szeptember 30. között lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatalban elérhető formanyomtatványon, az abban
szereplő mellékletek csatolásával.
A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104
hívható: naponta 16 és 08 óra között hétvégén egész nap
A mentőszolgálat/mentési hívószám:104
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ORVOSI RENDELŐ
FELÚJÍTÁS
TÁJÉKOZTATÓ
A TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00020
támogatási projekt keretében az
alcsútdobozi egészségház felújítása
2017. augusztus 28-tól megkezdődik.
Augusztus 28-tól a felújítás alatt
a háziorvosi ellátás
az alcsútdobozi betegek számára
a tabajdi orvosi rendelőben
az alábbi időpontokban lesz elérhető.
Hétfő: 8.00 – 12.00 óra között
Kedd: 8.00 – 12.00 óra között
Csütörtök: 8.00 – 12.00 óra között
A fogászati ellátást 2017. augusztus 7-től
szabadság miatt a helyettesítő fogorvosnál
Szár településen
Hétfő: 9.00 – 11.00 óra között
Kedd és Csütörtök: 13.00 – 15.00 óra között
vehetik igénybe az ellátandó terület
(Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vértesacsa)
lakosai.
Az alcsútdobozi rendelő felújítása alatt
szeptember 4-től a fogászati ellátás
Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vértesacsa
lakosai számára
a felcsúti faluházban kialakított új fogászati
rendelőben lesz elérhető:
Hétfő: 11.00 - 17.30 óra között
Kedd: 7.00 - 8.30 óra között
csak sürgősségi esetekben
Szerda: 11.00 - 17.30 óra között
Csütörtök: 7.00 - 8.30 óra között
csak sürgősségi esetekben
Péntek: 11.00 - 17.30 óra között
Tel.:06 22 353 250
Augusztus 28- tól a felújítás alatt a védőnői
tanácsadás az alcsútdobozi iskola új épület
orvosi szobájában lesz elérhető
a megszokott időpontokban.
Augusztus 28- tól a felújítás alatt a vérvétel
az alcsútdobozi iskola új épület
orvosi szobájában lesz elérhető
minden pénteken 7.30 – 8.30 óra között.

FALUNAPI TÁJÉKOZTATÓK
FIGYELEM!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017.augusztus 19-én
a falunapi vígasságok keretében tűzijátékot rendezünk,
amelynek elemei a búcsú területéről kerülnek fellövésre.
Kérjük, hogy a technikai felkészülés és a lebonyolítás
alatt az e célból jelzőszalaggal körbezárt területen
vendégeink ne tartózkodjanak!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy két futballpálya között
elhelyezkedő fák miatt a tűzijáték látványa
az új pálya hátsó részéről jobban élvezhető!

KISBUSZ
Az augusztus 20-i megemlékezésre és ünnepi szentmisére
a települési kisbuszt lehet igénybe venni
az arborétum kápolnába való eljutáshoz.
A kisbuszra Dobozon: 9.20-kor a buszmegállónál,
Alcsúton: 9.40-kor a központon,
az iskolánál lehet felszállni.
Az arborétumi programok végén,
kb. 12 órakor az autóbusz vissza is szállítja utasait.

A FALUNAPI PROGRAMOKRA
VALAMENNYIÜKET
SZERETETTEL HÍVJUK
ÉS VÁRJUK!
FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE
A 2017. évi falunapi rendezvénysorozat keretében,
a hagyományok szerint hirdetjük meg az
alcsútdobozi családok és baráti társaságok számára
a főzőversenyt, melyen ezúttal
a BABGULYÁS
elkészítői vetélkedhetnek egymással.
A főzéshez az alapanyagot (hús, bab)
a Hegedűs Vendéglőből
biztosítjuk azok számára, akik ezt előre jelzik.
A program helyszíne a
FUTBALLPÁLYA KÖRNYÉKE,
ahol augusztus 19-én szombaton 16 órától
lehet a bográcsok felállításhoz kijelölt helyeket elfoglalni.
A verseny értékelésére és a díjazásra 19 óra után kerül sor.
Várjuk jelentkezésüket!

PALACSINTAVÁSÁR!
Számítva az ínyencek érdeklődésére,
az Anna Nyugdíjas Klub tagjai a falunapi vígasságok alatt
ezúttal is az alcsútdobozi recept szerint kikevert
és frissen töltött palacsintát árusítják.
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Pannónia Szíve – összefogás a fejlődésért

Közös célok érdekében közösen kell cselekedni – ezt ismerték fel Bicske, Martonvásár és Vál polgármesterei még 2015ben. Úgy döntöttek, nem külön-külön
próbálnak forrásokat szerezni a településük fejlesztésére, hanem összehangolják
az elképzeléseiket és közösen lépnek fel
azok megvalósításáért. Így indult el a Pannónia Szíve program.
Jelenleg 23 település működik
együtt Fejér megye északi részének fellendítése érdekében. A kitörési pontot az
idegenforgalom jelentheti: ezekben a falvakban, városokban minden együtt van,
ami egy izgalmas nyaraláshoz kellhet.
Gyönyörű természeti környezet, műemlékek, színes kulturális programok, bor és
gasztronómia néhány kilométeren belül.
A Mánytól Ráckeresztúrig, Gánttól
Etyekig terjedő Pannónia Szívében nincsenek komoly ipari hagyományok és a
szakemberek egyet is értenek abban, hogy
a tájat elcsúfító üzemek építése helyett a
környezet viszonylagos érintetlenségét és
nyugalmát kell megőrizni és kihasználni.
Ehhez azonban fejleszteni és bővíteni kell a meglévő turisztikai kínálatot.

Miközben a program zászlóshajójának
számító Etyeken már zajlanak is az első
építkezések, elkészült a Pannónia Szíve
Turizmusfejlesztési Koncepció. Ez a dokumentum a benne foglalt elképzelések
valóra váltásával évekre meghatározhatja
a bekapcsolódó települések jövőjét. Alapelve, hogy minden közösség számára lehetőséget teremt saját értékeinek, egyediségének reflektorfénybe helyezésére. A
beruházások egyszerre célozzák a meglévő látványosságok megőrzését és fejlesztését, valamint újak építését.
Rövid ízelítő a legfontosabb tervekből: Etyeken jelenleg is folyik az országosan is ismert újhegyi Gasztrosétány
és a többi helyi borászati központ fejlesztése, valamint a falut Bicskével és Tarjánnal összekötő kerékpárút építése. A távlati
tervek között szerepel egy borászati látogatóközpont és a Törleyek nevével fémjelzett pezsgőkultúrát a vendégekhez közelebb hozó helyszínek is.
Felújítás után új funkciót kapnak a
gyönyörű főúri kastélyok. Bicskén, Csákváron, Martonvásáron, Ráckeresztúron,
Tordason és Válon pompás barokk és
klasszicista stílusú épületek állnak kihasználatlanul, helyenként nagyon rossz
állapotban. Ezek nemzeti kulturális örökségünk részei, megmentésük mindany-

nyiunk érdeke.
Több lehetőség lesz szabadidős
programokra: lovagláshoz, horgászathoz,
extrém sportokhoz és túrázáshoz kapcsolódó beruházások lesznek Bicskétől Lovasberényig számos helyszínen. Tovább
bővül a kerékpárút-hálózat: a cél, hogy
Pannónia Szíve összekapcsolódjon a fővárossal, a Velencei-tóval és a Balatonnal
is. Szerepel a tervek között erdei iskola,
irodalmi turistaszálló Vajda János szellemében, múzeumok, fürdők és szállodák
építése és bővítése több településen, valamint a közlekedési lehetőségek javítása is.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a térség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos és dr. Molnár Krisztián, a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
támogatásának és munkájának köszönhetően egyre több forrás is rendelkezésre áll
a program megvalósításához. A közel
négymilliárd forintos etyeki beruházás
legtöbb eleme a nyáron befejeződik és a
következő lépések további településeken
is előkészületben vannak. A Pannónia Szíve program ráadásul továbbra is nyitott.
Az eddigi ötletek is az itt élők közös gondolkodásának gyümölcsei, és a jövőben is
lehetőség lesz új és előremutató elképzelések megvalósítására.

A Pannónia Szíve turizmusfejlesztési koncepció
Alcsútdobozt érintő fejlesztési elképzelései
A koncepció célja a Pannónia Szíve térség
helyi értékeken alapuló, nemzetközi szintű turisztikai célponttá fejlesztése.
A fejlesztési térséghez kapcsolódó
települések: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi-Vasztély, Csákvár, Etyek,
Felcsút, Gánt-Vérteskozma, Gyúró, Kajászó, Lovasberény, Mány, Martonvásár,
Óbarok-Nagyegyháza, Szár, Tabajd, Tordas, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vereb.
Az Alcsútdobozra vonatkozó három fejlesztési elképzelés:
JÓZSEF NÁDOR LÁTOGATÓKÖZPONT AZ ALCSÚTI KASTÉLYPARKBAN
A látogatóközpont egy újonnan
tervezett, kortárs épületben kapna helyet a
jelenlegi Alcsúti Arborétum területén, az
egykori Habsburg- kastély portikuszának
közelében, egy olyan területrészen, ahol
beleillik az új létesítmény a park térszerkezetébe.
A látogatóközpont részét képezné
többek között:
- Interaktív kiállítótér a kastély régészeti ásatási leleteinek végleges elhelyezésére, a leletek valós tárgyi és virtu-
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ális bemutatásával (az egyes tárgytöredékek holopiramisos technológiával kiegészítve).
- Korszerű vetítőterem, benne az
„Egy eltűnt kastély története” (18191950) 3D-s kisjátékfilm (15–20 perc) levetítése a kastély történetéről és a benne
élt generációk sorsáról.
- Múzeumpedagógiai foglalkoztató, amelyben előre meghirdetett tematikus foglalkozások zajlanak egyes mesterségekről (kertészkedés, füvészkedés,
asztalosság stb.), amit a főhercegi család
tagjai is kitanultak.
- Nádori ajándékbolt Váli-völgyi
helyi termékekkel, egyedi, formatervezett
ajándékokkal.
- Nádori kávézó és cukrászda, ahol
a látogató megpihenhet az arborétum és a
látogatóközpont kiállításainak bejárása
után, és speciális kávékülönlegességeket
fogyaszthat, a reformkor kedvelt süteményeivel egyetemben.
GOLF KLUB ÉS AKADÉMIA
FEJLESZTÉSE
A több ütemre osztott elképzelés a
golfsport népszerűsítési folyamatának to-

vábbi erősítését, és kiemelten a fiatal
sportolók nevelése céljából, bentlakásos
nemzeti és nemzetközi golfoktató akadémia létesítését tűzi ki célul. Új pályaszakasz, szabadtéri rendezvényközpont,
egészségturisztikai, rekreációs központ,
resort jellegű üdülőközpont kialakítása
szerepel a koncepcióban.
HOTELFEJLESZTÉS
Az elképzelések szerint a 80-100
szobás szálloda klasszicista stílusjellegben épülő wellness-kastélyszálló lenne.
Célcsoportja a nyugodt környezetre vágyó, tehetős és igényes vendégkör: a golfturizmus, a konferenciaturizmus, filmipar, a sportdiplomácia, sportturizmus
szereplői.
A koncepció jelen formájában
megalapozó anyag. Stratégiává fejlesztett
változatához 2018-2019-től rendelhetők a
források, amelyek várhatóan hazai kormányzati, költségvetési és uniós finanszírozások lesznek.
Tóth Erika
polgármester
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„Szem nem látta, fül nem hallotta…”
Augusztusban nekünk magyaroknak két
kivételes ünnepünk is fakad keresztény
voltunkból. Mindenki által ismert Szent
István királyunk államalapító és keresztény országépítő szentünk munkássága,
és talán intelmei is. Méltán foglalkozunk,
törődünk emlékével, és elmélkedünk róla
sokféle fórumon – nem csak augusztusban.
Tudjuk, hogy első szent királyunk
halála előtt Hazánkat Mária oltalmába
ajánlotta. Így a két ünnep nagyon is öszszefügg egymással: Augusztus 15-én ünnepeljük Mária Mennybevételének napját, népies nevén Nagyboldogasszonyt.
Az ünnep konkrétan arra emlékezik, hogy hitünk szerint Szűz Máriát élete
végén Isten testestől-lelkestől felvette a
mennyei dicsőségbe. Röviden lássuk át,
mi értelme van kihangsúlyozni ezt a tényt:
az ember részesedése a mennyei létben
ajándék. Nem szerezhetnénk meg önerőből, még jócselekedetek sorával sem, ha
Isten maga nem kínálná fel. De Isten az
embert éppen azért teremtette, amiről ez
az ünnep szól: értékes földi élet után örök
boldogságot akar ajándékozni. Tehát lehetőséget ad, amivel élhetünk.
A nyári időszak kiváltképp alkalmas arra, hogy felismerjük a világban:
mennyi mindennel el vagyunk halmozva.
Eszükbe juthat – nem csak a mindennapos, konkrét hasznot hajtó munka közben,
hanem – akár egy madárdalos reggeli ká-

vézás alkalmával, egy ifjúsági táborban,
családi nyaraláskor társunk, gyermekünk
felszabadult öröme láttán. Kit ne sarkallna
hálára és örömre mindez, ha képes észrevenni a sok jót maga körül?
Mária, a megajándékozott asszony
felismerte mindezt. „Nagyot művelt velem a Hatalmas, akit szentnek hívunk” –
ujjongta Erzsébetnek. Talán ezért volt képes emberileg is hasonulni Isten tervéhez.
Az az ember, akivel éreztetik, hogy szerethető, hogy fontos személy ezen a világon, könnyebben tesz embertársai javára.
Élete gyümölcsöző, mert hiszi, hogy nem
véletlenül van a világon. Boldog ember,
aki felismeri ezt.
Nagyboldogasszony tehát az Istent kereső, megtaláló és jutalmat méltán
fogadó ember legszebb példája. Mária,
akinek a Szentírásban olvasható szavai –
„Legyen nekem a Te Igéd szerint” … „Tegyétek meg mindazt, amit mond” – Isten
szeretetét felismerve, szabadon kötötte
életét Istenhez. Mellőzve a sehová sem
vezető elemezgetését annak, hogy a
mennybevétel fizikai világunkban miként történhetett, fogadjuk hittel, amit az
Egyház nem véletlenül tanít: Isten ajándékainak állhatatos elfogadása és a megajándékozott ember öröméből fakadó
szeretet cselekedetei vezetnek a teljes
életre a földön és egykor a mennyben.
Olyan boldogságra, amelyet nem kell
emberi ésszel örökké kutatni, nem kell

mibenlétét megfejteni, amit fokozni nem,
csak vágyni és elfogadni kell.
Szent István királyunk életművét
szemlélve vele együtt tehát tekintsünk mi
is Máriára, akit méltán illet a mennyei boldogság, amelyről a Szentírás ezt mondja:
„Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi
szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.”
Jäger Tamás
hitoktató
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FALUNAPOK
ALCSÚTDOBOZ

Augusztus 20. 17.00 óra
Arborétum Kápolna

Augusztus 18. 18.30 óra
József Nádor Iskola udvara
FALUNAPOK MEGNYITÓJA

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK

Augusztus 19. 16.00 óra
Futballpálya
FALUNAPI VÍGASSÁGOK
Augusztus 20. 10.00 óra
Arborétum Kápolna
SZENT ISTVÁN NAP

KOVÁTS KOLOS

Kossuth díjas operaénekes előadóestje
Közreműködik
Nagy Márta zongoraművész
és Molnár Tímea opera-tanszakos hallgató
Alkotásaikat bemutatják a 2017. évi
gyermek kézműves tábor résztvevői,
valamint
Hompó Katalin és Tóth Csaba
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében
nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük:

Állatorvosi ügyelet
augusztus 5-6. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+ 36-20-4456256
augusztus 12-13. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
254-505; + 36 20 9411900
augusztus 19-20. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
353-327; + 36 20-6615215
augusztus 26-27. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353-397; + 36-70-2173745
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Nagy Jánost
(1930.08.23.) 87. születésnapja alkalmából
Parti Istvánné
szül. Szekeres Évát
(1931.08.04.) 86. születésnapja alkalmából
Nyul Antalné
szül. Vörös Máriát
(1933.08.26.) 84. születésnapja alkalmából
Simorádi Jánosné
szül. Hajnáczky Esztert
(1936.08.02.) 81. születésnapja alkalmából
Lampérth Attiláné
szül. Ritz Terézt
(1936.08.08.) 81. születésnapja alkalmából
Vetráb Sándorné
szül. Molnár Etelt
(1936.08.22.) 81. születésnapja alkalmából
MINDANNYIUKNAK NAGYON
JÓ EGÉSZSÉGET ÉS DERŰS NAPOKAT
KÍVÁNUNK!

