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Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

II. Nádor Kupa
Iskolánk idén ősszel rendezte meg az előző tanévben először, hagyományteremtő
szándékkal megálmodott és megrendezett
Nádor Kupa elnevezésű sporteseményt. A
rendezvényen két korcsoport labdarúgó
csapatai mérik össze tudásukat: szeptember 20-án a harmadik korcsoport, azaz a
2005 és 2006-ban született tanulók, szeptember 26-án pedig a negyedik korcsoport, azaz a 2003-2004-ben született diá-

kok. Ez az esemény is része az iskolánk
70. születésnapját ünneplő rendezvénysorozatunknak.
Ebben a tanévben a Tatabányi Sárberki Általános Iskola, a Bicskei Szent
László Általános Iskola, a Tabajdi Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és a Vértesacsai Reményik Sándor
Református Általános Iskola kaptak meghívást a tornára. Nagy örömünkre mindenki elfogadta a részvételi lehetőséget,
így szeptember 20-án, kedden délután a
harmadik korcsoportos csapatok mérték
össze erejüket az alcsútdobozi Sportcsar-

Az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola
2017/2018-as tanév fontosabb programjai
2017.09.20. és 26.
2017.09.29.
2017.10.04.
2017.10.06.
2017.10.09. - 12.
2017.10.23.

Nádor kupa-70 éves az iskola -Labdarúgó verseny
Tanítás nélküli munkanap. Pályaválasztás,előadások
Állatok világnapja. Rajzverseny
Aradi vértanúk emléknapja
Őszi nyílt hét
Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére 16.00 óra
2017.10.25.
Iskolai Márton napi szavalóverseny
2017.10.26.
Helyesírási verseny 7.-8. évfolyam
2017.10.26.
Papírgyűjtés
2017.10. hó
Diákolimpia labdarúgó torna Bicske
2017.10.30. - 11.03.
Őszi szünet
2017.11.08.
Márton napi területi szavaló verseny
2017.11.30.
Angol felolvasó verseny 5-8. évfolyam
2017.12.06.
Projekt nap- Mikulás kupa
2017.12.13.
Adventi szavaló verseny 5.-8. évfolyam
2017.12.21.
Karácsonyi műsor-közös ünnepi ebéd
2017.12.22.
Süteménykiállítás
2017.12.27. - 2018.01.02. Téli szünet
2018.01.20.
Középfokú iskolai felvételi
2018.01.26.
Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett
gálaműsor
2018.02.02.
MACI nap
2018.02.10.
Iskolai farsang 14.00 óra
2018.02.17.
Valentin bál- SZMK
2018.02.21.
Népdaléneklési verseny
2018.03.10.
Munkanap-projektnap
2018.03.14.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 170.
évfordulójának megünneplése
2018.03. hó
Diákolimpia mezei futóverseny-Csákvár
2018.03.28.
Projektnap-Sport, DADA program
2018.03.29. - 04.06.
Tavaszi szünet
2018.04.21.
Papír-vasgyűjtés
2018.04.27.
Tavaszköszöntő diákfesztivál 17.00 óra
2018.05. hó
Osztálykirándulások
2018.05. hó
Atlétikai verseny-Alcsútdoboz
2018.05.25.
Gyermeknap
2018.06.04.
Nemzeti összetartozás napja
2018.06.15.
A tanév utolsó tanítási napja
2018.06.16.
Ünnepélyes tanévzáró és ballagás
2018.06.18. - 22.
Napközis nyári tábor
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nokban.
Az öt csapat körmérkőzést játszott
egymással, fantasztikus hangulatot teremtő telt lelátók előtt. Iskolánk diákjai és
tanárai csörgőkkel, dobokkal, maguk készítette szurkolói transzparensekkel bíztatták az arénában játszókat.
A jó hangulatú, magas játékszínvonalú és sportszerű délután végeredménye a következőképpen alakult: ötödik
helyen a Vértesacsai Reményik Sándor
Református Általános Iskola Kazay Endre Német Nemzetiségi Tagintézménye,
negyedik helyen a Tabajdi Mészöly Gedeon Református Általános Iskola végzett. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Bicskei Szent László Általános Iskola állt fel, az ezüstcsapat a Tatabányai
Sárberki Általános Iskola lett. Idén a II.
Nádor Kupa III. korcsoportos bajnoka az
Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola csapata lett!
A sporteseményen számos különdíj is gazdára talált:
ź a legjobb kapusnak járó díjat
Zsemberi Máté vihette haza Tatabányáról,
ź a gólkirály Baboss Regő lett a
bicskei Szent László Általános
Iskolából,
ź a legjobb mezőnyjátékosnak járó díjat pedig iskolánk tanulója,
Antal Márton kapta.
Mezőnyjátékban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért különdíjat kapott még Jére
Botond Tabajdról és Jasper Krisztián Vértesacsáról.
Iskolánk III. korcsoportos csapata: Ángyás Ferenc, aki az utolsó pillanatig
versenyben volt a gólkirályi címért, Keindl Gergő és Antal Márton, kiváló csatáraink három fontos góllal járultak hozzá
a győzelemhez, Budai Kristóf, Simon Balázs, Marton István, Simon Kristóf voltak
a nagy teherbírású és szinte áthatolhatatlan védőink, Jakab Gergő, a kapusunk, aki
egyetlen gólt kapott csupán a négy meccs
során, és 2007-es születésű fiataljaink,
Czene Gergely, Szendefi Levente és Oros
László, akik nagy igyekezettel egészítették ki a nálunk akár két évvel idősebbek
játékát.
Gratulálunk minden részvevőnek
és felkészítő tanáraiknak!
Szeptember 26-án a negyedik korcsoportos tanulókra vár remélhetőleg hasonló hangulatú és színvonalú sportdélután!
Sipos Katalin testneveló
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Önkormányzati hírek
Az elmúlt időszak fontosabb eseményei
A Kormányhivatal részéről megtörtént a
Bodzás patak hídjának felújításához elnyert Vis maior állami támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolásunk ellenőrzése, amelynek keretében helyszíni
szemlére is sor került. Az ellenőrzésen
készült jegyzőkönyv elmarasztalást nem
tartalmaz, az elszámolást elfogadták.
Az idei év elején beneveztünk a
„Virágos Magyarországért” mozgalomba, amelynek településünkön történő zsűrizésére augusztus 22-én került sor. Az értékelés sok-szempontos rendszer alapján
zajlik, az eredmény jelenleg még nem ismert. Azt gondolom, hogy jó alapunk van
a programban való részvételhez, de ezen a
téren is további fejlődés szükséges. A
most megszerzett tapasztalatokat a jövőben hasznosítani fogjuk.
A VHG vezetőjével, Kovács Attilával megbeszélést folytattam a rézhegyi
zártkerteknek a hulladékszállítási szolgáltatásba történő bevonásáról. A helyszíni bejárás során megegyeztünk, hogy a
cég vállalja a hegyoldali útra történő felhajtást, amelyhez néhány fa, vagy faág eltávolítását kérték. Az érintett ingatlantulajdonosokkal a VHG felveszi a kapcsolatot annak érdekében, hogy a szolgáltatási szerződések megkötése realizálódjon.

Papírgyűjtés
2017. október 26-án
csütörtökön
12.00 órától 16.00 óráig
a József Nádor Általános Iskola
papírgyűjtést szervez.
A háztartásokban feleslegessé vált,
összekötözött papírt a házak elől a
gyerekek behordják az iskolába.
Akinél nagyobb mennyiség
papírhulladék gyűlt össze,
kérjük szállítsa be vagy telefonon
jelezze az intézményben!

Ennek a kérdésnek a megoldása sürgető,
mert a Rézhegy alján elhelyezett 2 db
1100 l-es gyűjtőedény hétről-hétre púpozottan megtelik, és a környékét is telerakják szeméttel. Ugyanakkor az ingatlantulajdonosok eddig nem fizetnek a hulladék elszállításáért, ez a költség önkormányzatunknál jelentkezik.
Az iskolai épületegyüttes energetikai felújítására elnyert TOP-os pályázat
kiviteli tervezéséhez a gépész tervezővel,
illetve a műemlék tervezővel is találkoztunk. A fűtéskorszerűsítés során az eddigi
központi kazánrendszer helyett, a költségcsökkentés érdekében három külön
kazán kerül tervezésre, amelyek az épületek megfelelő helyiségeiben lesznek felszerelve. A műemléki épületek színezésére a pasztell sárga-fehér vakolat, sötétzöld nyílászárók javaslatot tette a tervező.
A Takarékbank megvásárolta az
alcsútdobozi üzletközpont egyik helyiségét, ahol digitális fiók nyitását tervezi,
még az idei évben. Ebben az ügyben volt
megbeszélés a bank képviselővel és alpolgármester úrral együtt. A fejlesztés látványterve alapján modern eszközök és
felszerelés (készpénz-, csekk- és csomag
automata) fogja szolgálni az ügyfeleket.
Az üzletközpont parkolójában egy reklám
oszlop illetve egy elektromos autó-töltőhely is kialakításra kerül.

A településképi arculati kézikönyv elkészítése kapcsán lakossági fórumot hirdettünk meg, amelyen a tervező építész cég
prezentáció keretében mutatta be a falu
bejárása után készített arculati javaslatait.
Az építészek a hagyományos falusias jelleget képviselő utcaképet tartják megőrizendő és továbbörökítendő értéknek. Az
új épületek építésénél, illetve a meglévő
lakóépületek átalakítása során javasolják
a hagyományos utcai homlokzatok arányrendszerének átörökítését, az un. „arche”
tipusú épületek stílusának megtartását. A
kézikönyv kidolgozását követően az önkormányzatnak településképi rendeletet
kell alkotnia.
Regisztráltunk a „Te szedd” országos szemétgyűjtési akcióba, 09.15-én 1218 óra között a közfoglalkoztatottak,
illetve általános iskolai tanulók és szülők
bevonásával összegyűjtöttük a faluközpont, a burgund illetve a fehérvári út mentén elszórt hulladékokat.
A szeles, esős időjárás miatt viharkár elhárítás ügyben kellett kihívnunk a
bicskei tűzoltókat. A Szabadság u. 107.
alatti önkormányzati ingatlan fűzfája rádőlt a szomszédos kerítésre. A kármentéssel egyidőben a biztosítóval is felvettük a
kapcsolatot.
Tóth Erika

MEGHÍVÓ
ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA
AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
2017. OKTÓBER 7-ÉN SZOMBATON 15 ÓRAKOR
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉST TART A SPORTCSARNOKBAN,
MELYRE TISZTELETTEL HÍVJA ÉS VÁRJA
AZ ALCSÚTDOBOZI NYUGDÍJASOKAT!
PROGRAM:
ÜNNEPI MŰSOR, KÖSZÖNTŐ, MEGVENDÉGELÉS,
KERTI TERMELVÉNYEK KIÁLLÍTÁSA,
HÁZI LEKVÁROK VERSENYE
Az idősebbek közlekedését a települési kisbusszal szeretnénk
megkönnyíteni, ezért ha a házuk előtt várakoznak
14,30 órától elszállítjuk Önöket a csarnokba!
(A kisbusz dobozon és alcsúton is többször körbe fog járni)

Amennyiben fémhulladékkal is
rendelkeznek, kérjük azt közvetlenül
az iskola udvarába szállítsák be
vagy jelezzék, hogy az iskola az
elszállításról gondoskodni tudjon!

A program alatt vendégeink lekvár kóstolásban és pontozásban vehetnek részt,
ami alapján sor kerül az Alcsútdoboz legfinomabb lekvárja elismerés átadására is.

Köszönjük a támogatást!

SZÁMÍTUNK NYUGDÍJASAINK MEGTISZTELŐ RÉSZVÉTELÉRE!
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Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

Valami még hiányzik
Az evangéliumot olvasva érdekes felismerés, ahogyan Isten előkészíti Jézus megjelenését, és elénk tárja az újszövetség teljességét az ószövetség tökéletesedéseként.
Lukács evangéliuma két nagy örömhírrel kezdődik: Isten
angyalának segítségével üzeni meg Zakariás főpapnak fia, Keresztelő János születését, és ugyancsak Gábriel angyal hirdeti
meg Máriának, hogy Isten kiválasztotta őt a Megváltó Jézus
édesanyjának. Örömhírt kap tehát két ember, de különbözően reagálnak. Nézzük a szövegek ide kapcsolódó lényegét:
Az angyal így szólt Zakariáshoz: „Ne félj, Zakariás, mert
imád meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet, fiút szül neked,
s te Jánosnak fogod nevezni.” (…) „Miből fogom a dolgot megtudni? Mert hisz öreg vagyok, és már feleségem is előrehaladt a
korban.” „Én Gábor vagyok – felelte az angyal –, s az Úr színe
előtt állok. Az a küldetésem, hogy megmondjam neked ezt a jó
hírt. Íme, most megnémulsz, és nem fogsz tudni beszélni addig a
napig, amíg ez be nem következik, mert nem hittél szavaimnak,
amelyek majd, ha eljön az ideje, be fognak teljesedni.” Az angyal
belépett Máriához, és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel
teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.”
(…) „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket
fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni.” (…) Mária így
válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd
szerint.” Erre az angyal eltávozott.
Érkezik egy-egy Isteni üzenet, ami joggal válthat ki örömet és hálát: Isten kiválasztja Zakariást, és kiválasztja Máriát.
Megajándékozza őket a legnagyobb ajándékkal: egy gyermekkel, ugyanakkor feladatot is kapnak. Mégis érezzük, hogy valami
hiányzik Zakariás szívéből: ez pedig az Istenre hagyatkozó teljes
bizalom. Az ószövetségi ember, ahogy az szokás, jelet kér az
Istentől. Meg akar bizonyosodni arról, hogy tényleg igaz-e, amit
Isten üzen.
Az evangélium leszögezi, hogy Zakariás és Erzsébet igaz
emberek voltak, és szentül éltek. Isten mégis megnémítja Zakariást, mintegy jelezve, hogy ennek a teljes bizalmat, ráhagyatkozást nélkülöző gondolkodásnak véget kell vetni, ehelyett pedig mintegy megváltozott látással, még jobban Istenre és az ő terveire hangolódva hittel és bizalommal fogadni a Gondviselés
ajándékait.
Mária szabadon és feltétlenül bízik Isten tervében. Az újszövetségi görög „pisztisz” szó, amelyet „hit”-nek fordítanak,
konkrétabban bizalmat, erős meggyőződést, bizonyosságot, hitelt érdemlést jelent. Ez az a bizalom, ami nekünk keresztényeknek példa és útmutatás.
Annak idején egyik hittanórán a hitoktatóm elgondolkodva jelentette ki: „már az is nagy dolog lenne, ha az ószövetség
szintjét elérnénk”. Gondoljunk csak bele: már a tízparancsolat
megtartását is óriási sikerként könyveljük el, pedig hol járunk attól a bizalomtól, amely képes kimondani: „Legyen nekem a Te
igéd szerint”?
Jézus nem véletlenül jött a világba, és nem is azért, hogy
ítéletet mondjon, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Jézus
tanítását nem azért írták le, hogy tovább bonyolítsák, és terheljék
vele az életünket, hanem azért, mert voltak, akik felismerték: Jézus Krisztus által lehetővé vált a személyes kapcsolat Istennel,
melynek természetes jellemzője a benne való mélységes bi-
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zalom. Ennek eredménye pedig egy kiteljesedett, boldog, teljes
élet.
Adja Isten, hogy ne csak saját gondolataink alapján méricskéljük az életünkben elénk táruló lehetőségeket, hanem szabadon felismerve, hittel és bizalommal válaszoljunk mindarra,
amivel Isten az ő ajándékaival felénk fordul családunk és többi
embertársunk által.
Jäger Tamás
hitoktató

Apró csodák
Lányom ösztöndíjasként Rómában tanult. Jó alkalom volt, hogy
meglátogassuk férjemmel. Jómagam voltam már Rómában II.
János Pál pápa szentté avatásán, de az inkább zarándok út volt,
mint városnézés.
A húsvét utáni héten kerítettünk sort az utazásra, gondolván már nem lesz nagy a tömeg a városban.
Rutinos világutazó gyerekeink mindent elintéztek az interneten. Szobafoglalás, repülőjegy, belépőjegyek a múzeumokba stb. Ugratták is református apjukat: „Apa ez nem a Te városod
lesz, de, ha találsz egy református templomot feltetetjük a térképre”.
A szerencsés érkezés utáni napokban lányunk mindent
meg akart mutatni, egész nap „hurcolt” bennünket, mi pedig holtfáradtan estünk be este az ágyba. Ma is hálás vagyok érte, hogy
misét hallhattam a Sta Maria Maggiore-bazilikában, és a Szent
Pál-bazilikában, leróhattam kegyeletemet Szent Pál sírjánál, láttam a Lateráni Szent János-bazilikát, a Colosseumot, a Trevikutat, a Forum Romanumot.
– A Sixtus-kápolnát és a Szent Péter-bazilikát nézzétek
meg egyedül, mert már sokszor láttam és sokba kerül a jegy! –
mondta lányom.
Elindultunk hát kettesben. A hosszú sorokat látva nagyon
megszeppentünk, de hamar kiderült, hogy csak „lobogtatnunk”
kell internetes belépőnket és már is a sor elején vagyunk mindenütt.
Elérkezvén a bazilikába, megcsodálva minden szépséget,
Szent Péter apostol sírját, a Piéta-t, feltűnt nekem, hogy milyen
sok fülkében folyik egymás mellett szentgyónás, több nyelven is.
– Milyen felemelő dolog lenne itt gyónni! – mondtam a
férjemnek, aki hosszú évek óta próbálja minden kívánságomat
teljesíteni. Már ugrott is a teremőrhöz (ő beszél idegen nyelvet)
érdeklődni, hogy lehet-e magyarul gyónni? A teremőr a horvát
atyához küldte, aki szabadkozott, hogy csak kicsit tud magyarul,
de megmutatta, melyik fülkében gyóntat a szlovák atya, aki beszélheti a nyelvet. Érdeklődésére a szlovák atya máris hívta,
hogy jöjjön bátran, szívesen meggyóntatja magyar nyelven. Szegény férjem élénken tiltakozott, hogy nem ő szeretne, hanem én.
Így történt, hogy Rómában a Szent Péter-bazilikában egy
szlovák atya magyar nyelven gyóntatott meg, kedélyesen elbeszélgetett velem és még ajándékot is adott.
A férjem pedig azóta is tréfálkozik mindenkinek, hogy
egy nappal tovább kellett maradnunk, mert Mariska olyan sokáig
gyónt.
Dr. Gulyás Lászlóné
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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Esztergomi kirándulás
Egyházközségünk kirándulást szervezett
Esztergomba. Reggel még esett az eső, de
utána egész nap jó idő volt.
Külön busszal mentünk, ahol közös reggeli imádsággal és dicsőítő énekekkel kezdtük a napot. A bazilikához sok
lépcső vezetett fel. A gyerekek élvezték, a
fiatalok jól bírták, az idősebbeknek nagyon fárasztó volt a felfelé vezető út. A
bazilikában először az altemplomot néztük meg, ahol a főszékesegyház több száz
papja és prímása nyugszik. Ezt az egyiptomi sírkamrák mintájára építették. Az
egyik ráccsal elkülönített részt látva, az

egyik kisgyerek megszólalt: „Azta, keresztény dutyi!”
A temlomtérbe belépve csodálattal néztük
a gyönyörű freskókat, az oltárképet és a
kupolát. Innen 413 lépcső vezetett fel a
kilátóba. Felfelé menet meglátogattuk a
kincstárat, amely több ezer éves egyházművészeti alkotásokat őriz. Gyönyörű
hímzett miseruhák, kelyhek, pásztorbotok, szarvserlegek, püspöki gyűrűk, és
még rengeteg csodálatos kincs tárult a
szemünk elé. Itt tekinthettük meg Magyarország legnagyobb ékszerkincsét, a
Mátyás kálváriát is.

KERTBARÁTOK
FIGYELEM!

KEDVES
HÁZIASSZONYOK!

A helyi konyhakertek növényeiből
és a belőlük készült termékekből
idén is megrendezzük a kerti
termelvények kiállítását.

Ismételten keressük Alcsútdoboz
legfinomabb lekvárját!

Kérjük az alcsútdobozi kertbarátokat,
hogy legyenek partnereink
és az idősek világnapi
rendezvényhez kötve

A korábbi évek sikerére való tekintettel
a versenybe benevező finomságok
kóstolására, pontozására és díjazására is

2017. október 7-én
15 órakor

2017. október 7-én
9.00 órakor

a sportcsarnokban
az Idősek Világnapja rendezvényén
kerül sor.

hozzák el a sportcsarnokba
a kiállításra szánt zöldséget,
gyümölcsöt, savanyút, befőttet,
lekvárt, virágot, magvakat stb.

Kérjük az érdeklődőket, hogy
lekvárjaikkal Bőcs Istvánnénál
vagy a helyszínen jelentkezzenek!

Együttműködésüket
előre is köszönjük!

Az első három helyezett
ajándékutalvány díjazásban részesül.

A lépcsőkön tovább haladva felértünk a
Panorámaterembe. A felnőttek itt kávéztak a büfénél, a gyerekek pedig nézték a
különféle hajókat. A legjobban a rendőr
motorcsónak, és egy olyan hajó tetszett
nekik, amelynek medence és nyugágyak
voltak a tetején.
Ezután tovább lépcsőztünk a kupolakilátóhoz. Ide nem mindenki jött fel,
de aki feljutott, páratlan kilátásban volt
része. Körüljártuk a kupolát, és még a tériszonyosok sem féltek a 70 méteres magasságban.
Miután lementünk, néhány felnőtt
még bent maradt imádkozni a bazilikában, a többiek pedig nekiláttak az ebédnek. Eközben nagy meglepetés ért minket. A bazilika előtti téren, egy középkori
ruhába bújt fiatalember furulyázott 1, 2
vagy olykor 3 furulyán is egyszerre. Nem
volt olyan nemzetiségű dal, amit ne tudott
volna eljátszani. A felnőtteknek is tetszett,
de a gyerekeket teljesen lenyűgözte. Nem
csak hallgatták, de beszélgettek is vele.
Fagyizás után egy piros városnéző
kisvonatra ültünk, ami még Szlovákiába
(Párkányba) is átvitt minket a Mária Valéria hídon keresztül. Miután visszaértünk a
térre, a gyerekek újra megrohamozták a
„Furulyás bácsit”, és még hallgatták egy
kis ideig.
Az utolsó program a Máltai játszótér volt, ahol felnőttek és gyerekek együtt
játszottak jókat nevetve.
Fájó szívvel indultunk haza, mert
nagyon jól éreztük magunkat. A buszon
egész úton hálatelt szívvel énekeltünk Istennek. Annyira tetszett mindenkinek ez a
kirándulás, hogy jó lenne jövőre újra elmenni együtt valahova. Jó volt látni és
érezni az egymás iránti figyelmességet és
szeretetet.
Mártonné Szabó Zsuzsanna
és Márton Dóra

FELHÍVÁS
Október 21-én szombaton 8 órára önkéntes temetői munkálatokra hívjuk a falu lakóit.
A tervezett munkálatok: fűnyírás,
szemétszedés, sövények, elburjánzott
növények nyírása, az elhanyagolt sírok
rendbetétele, virágok, örökzöldek ültetése. A munkákat a két temetőben és a máriavölgyi keresztnél tervezzük végezni. A
jól végzett munka után szalonnasütésre,
grillezésre várjuk a résztvevőket a plébánia udvarára.
A kiadásokat a „Keresztény értékrend erősítése a Bicske és Társplébániái
közösségeiben” c. pályázat kereteiből fedezzük.
Dr. Gulyás Lászlóné
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDÖTT FELCSÚTON
AZ ÁRVÍZCSÚCS CSÖKKENTŐ TÁROZÓ
REKONSTRUKCIÓJA
ÉS A CSÓKA UTCA VÍZRENDEZÉSE

Felcsút Községi Önkormányzat 234,97 millió forint, ERFA és Magyar költségvetési forrású, vissza nem térítendő támogatást nyert a
Széchenyi 2020 program keretén belül, a „Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztése Felcsúton I-II. ütem” beruházás
megvalósítására. A Támogatási szerződés 2017. június 2-án lépett hatályba, a projekt megvalósítása megkezdődött. A beruházás
önkormányzati önerőt nem igényel, a vissza nem térítendő támogatás 100 %-os intenzitású.
A projekt két helyszínt érint. Első ütemben a 2000-es évek elején épült árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciója valósul meg. A
Váli-víz árhullámainak csökkentésére épült árvízcsúcs csökkentő tározónál, az eltelt, közel 15 év alatt, a vízvisszatartások során
tapasztalható volt, hogy a betározott víz elszivárgott az altalajon keresztül és ezzel jelentős károkat okozott. Mivel a tározó a térség
vízgazdálkodási, vízkár elhárítási szempontjából nélkülözhetetlen, így a tározó medrének utólagos szigetelését mindenképpen meg
kell oldani. Váli-víz árvízcsúcsainak tározása nem csak Felcsút község, hanem a településtől a vízfolyás mentén lejjebb lévő
települések (különösen Alcsútdoboz) árvízvédelme miatt is feltétlenül szükséges.
Második ütem a Csóka utca vízrendezésének megoldása, ahol a külvízgyűjtő irányából érkező, nagy hordaléktartalmú csapadékvíz, a
belterületet veszélyezteti, mert a települést itt közvetlen külvízgyűjtő határolja, a lehullott csapadék nagy része lefolyik, magával
ragadva a talaj felső rétegét. Ezen területen, a lefolyó vizek ellen semminemű, műszakilag átgondolt, méretében megfelelően kiépített
védmű, övárok nem védte és nem védi jelenleg sem a település és a lakosság értékeit. A belterületbe betörő hordalékos víz a Csóka utca
ingatlanjain keresztül egészen a Fő utcáig tud tovább folyni, ezzel több tucat lakóingatlant veszélyeztet. A projekt megvalósítása,
megoldja a terület vízrendezési hiányosságait.
A beruházás konzorciumi formában valósul meg. A Felcsút Községi Önkormányzat által vezetett konzorcium tagja a Fejér megyei
ALBENSIS Nonprofit Kft. A „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című TOP-2.1.3-15 kódszámú felhíváson
nyertes projekt tervezett befejezése: 2018. október 31.
A projektről bővebb információt a www.felcsut.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Tóth Eszter, 06-70-338-4810, penztar@felcsut.hu

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Marsi Lászlóné szül. Fodor Máriát
(1931.10.02.) 86. születésnapja alkalmából
Nagy Jánosné szül. Mészáros Erzsébetet
(1934.10.29.) 83. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

Állatorvosi ügyelet
október 30-01. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55. | + 36 20 445 6256
október 07-08. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26. | 254 505; + 36 20 941 1900
október 14-15. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18. | 353 397; + 36 70 217 3745
október 21-22. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35. | 353 327; + 36 20 661 5215
október 23. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55. | + 36 20 445 6256
október 28-29. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26. | 254 505; + 36 20 941 1900

12.

6.

MEGHÍVÓ
EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
’56 HŐSEIRE!
Alcsútdoboz Település Önkormányzata
és a
József Nádor Általános Iskola
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2017. október 23-án 16 órára
az alcsútdobozi Sportcsarnokba
az 1956. évi forradalom és szabadságharc
61. évfordulója alkalmából rendezett
megemlékezésre.
A program során a József Nádor Általános Iskola
6. osztályos tanulóinak műsora és ünnepi köszöntő
hangzik el, melyet koszorúzás követ.
Megtisztelő érdeklődésükre számítunk!

Alcsútdobozi hírek

Rendkívüli szentmise Alcsútdobozon
Katolikus körökben találgattuk: milyen
esemény lehetett templomunkban 2017.
szeptember 5-én, kedd délelőtt. Mi, akik
ritkán lehetünk szentmisének részese falunk templomában, kicsit irigykedve tudtuk meg, hogy Imre atya soron kívül misét
tartott.
Amint megtudtam: a szentmise fő
szervezője vitéz Horváth Csaba, falunk
lakója, az Alcsútdobozi Hírek egykori főszerkesztője, régi ismerősünk volt.
Felkerestem, kérdezve: milyen alkalomból történt ez az egyházi esemény?
Amint tudod: egykor falunk lakója
volt vitéz Habsburg-Lotharingiai József
Árpád a Habsburg Dinasztia nádori- vagy
magyar ágának tagja. Ő nem csak József
Antal nádor ükunokája volt, hanem 40
éven át a Kormányzó úr által 1920. évben
alapított Vitézi Rend főkapitánya is.
Kérlek, beszélj nekünk a Vitézi
Rendről!
A Vitézi Rend egyházi indíttatású,
világi alapítású eredetileg katonai szervezet. Alapításakor Horthy Miklóst, Magyarország kormányzóját az a cél vezérelte, hogy az első háborúban hősiesen harcoló katonákat erkölcsileg és anyagilag is
jutalmazza és az akkori gazdasági válság
miatt meginduló emigrációt megfékezze.
A háborúban kiemelkedő érdemeket szerzett katonák a vitézi cím birtokában 10-40
hold méretű vitézi telekre pályázhattak.
Ezáltal családok juthattak biztos megélhetéshez. A vitézi cím és a birtok örökölhető volt, de el nem adhatták. Ha már nem
akarták, vagy nem tudták művelni, vissza
kellett adni a Vitézi Széknek, aki új tulajdonost jelölt ki. Ezek a földek állami- és
földbirtokosi felajánlásból származtak.
A Rend mindenkori vezetésének
hitvallása szerint a Vitézi Rend „állandó
értékű nemzetvédelmi szervezet”. Életünket a vitézi tízparancsolat határozza meg.
A Vitézi Rend első főkapitánya vitéz
nagybányai Horthy Miklós altengernagy,
Magyarország kormányzója volt. A II. háború után a Vitézi Rend, pontosabban a
Vitézi Szék működését a kommunista diktatúra betiltotta. Ekkor államosították a
magánbirtokokat, szüntették meg a nemesi címek használatát. Innentől a Vitézi
Rend emigrációban működött. A Főkapitány 1957 januárjában bekövetkezett halála után a Rend nyugaton élő tagjai felkérték az 1921. augusztus 21-én elsőként
avatott vitézt, vitéz Habsburg-Lotharingiai József Ágost tábornagyot, magyar királyi herceget, Magyarország volt kormányzóját, egykori homo regiust, hogy
vállalja el a főkapitányi tisztséget. Tehát
az elsőként avatott vitéz, a későbbi második főkapitány alcsúti volt, itt élt, itt foly-

tatta nagyapjának – az arborétum egykori
alapítójának, József nádornak – családi
birtoképítő munkáját, s falunknak is nagy
mentora volt (ezt ma sokan elfelejtik).
A Rend harmadik főkapitánya az
emigráns magyar kormány miniszterelnöke, vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes volt. Ő 85 éves korában 1977ben visszavonult tisztségéből. Ekkor a Vitézi Szék (a Rend legfőbb grémiuma) a
Rend negyedik főkapitányává vitéz
Habsburg-Lotharingiai József Árpád
magyar királyi herceget választotta. Ő is
itt Alcsúton nevelkedett. 1944 őszén, 11
éves korában kellett családjával menekülnie birtokukról, amelyet ma mindenki Alcsútdobozi Arborétumként ismer.
Mint tudjuk: vitéz József Árpád
főkapitány úr 2017. április 30-án elhunyt,
visszaadta nemes lelkét teremtőjének. A
Vitézi Rendnek újra főkapitányt kellett
választani. Korábban kijelölt utód vitéz
Habsburg-Lotharingiai József Károly
királyi herceg, József Árpád elsőszülött
fia lett. A Vitézi Rendben minden jelentős
esemény – így a főkapitány beiktatása is –
szentmise keretében történik. Erre az alkalomra az egész világról ideutaznak a
Vitézi Szék tagjai, akik egyébként a földrészek rendi életét vezető törzskapitányok. Ez történt szeptember 5-én.
Erre az alkalomra, erre a szentmisére nem lehetett volna meghívni Alcsútdoboz lakosságát ?
Jó kérdés, magam is sokat gondolkoztam ezen. Azt tudom, hogy a falu
jelenlegi vezetése – finoman fogalmazva
– nem ismeri, nem értékeli a Vitézi Rendet, s mivel egy közösség meghatározó
ereje a vezetés, nem gondoltam, hogy a mi
ünnepünk bárkit is érdekelhet.
Miből alakult ki ez a véleményed ?
Nagyon egyszerű. A „rendszerváltás” utáni első és harmadik (jelenlegi)
faluvezetés tudott és tud a Rend létezéséről, sőt Alcsútdobozhoz is köthető kapcsolatáról (Alcsútdobozi Hírek 2011. június). Ennek ellenére egyetlen ünnepségre sem hívta meg a Vitézi Rendet, vagy
annak itt élő képviselőit. Kivéve a második vezetés nem határolódott el a témától. Oláh Gyárfás polgármester fontosnak tartotta e szervezet jelenlétét is az ünnepségeken, különösen az egyetlen magyar civil-katonai ünnepen, október 23án. Ő még a koszorúzási protokollra is
ügyelt. (Megjegyzem: szerencsére a környékbeli ünnepségeken is jelen vagyunk.)
Tehát a Rendnek újra van főkapitánya. Hogyan épül föl, hogyan működik a
Vitézi Rend ?
Előljáróban megemlítem: a Vitézi
Rend annyiban különbözik a feudális

uralkodók által alapított lovagrendektől,
hogy mi nem vagyunk lovagrend, nálunk
egyidejűleg lehet a Rend tagja tábornok és
közkatona, főnemes és polgár, mérnök és
mezőgazdasági munkás. Vitézi Rendünk
1962 óta a Lovagrendek Nemzetközi Állandó Bizottsága Által Elismert és Bejegyzett Rend. A Vitézi Rend szervezeti
felépítése az eredeti alapító oklevéllel
összhangban ma is hierarchikus. Felülről
épül lefelé, nem mint az egyesületek,
alulról felfelé. Ezt a hierarchiát többen
nem tudták elfogadni, belőlük lettek a
szakadár vitézi csoportosulások, egyesületek. Kettő ilyen is létezik.
Rendünk ma négy világrészen működik törzsszékenként: Észak-Amerika,
Dél-Amerika, Ausztrália-Új-Zéland,
Európa-Afrika. Rendszerváltás óta – állami hozzájárulással – ötödik a Magyarország Törzsszék. A Rend élén a főkapitány
áll, legfőbb grémiuma a Vitézi Szék
amelynek tagjai a törzsszékeket vezető
törzskapitányok. Hazánkban a Magyarország Törzsszék képviseli a Vitézi Rendet.
Ki lehet a Rend tagja ?
Több módon lehet bekerülni a Vitézi Rendbe. Az első vitézek az eredeti
érdemszerzők, a háborúkban érdemeket
szerzett katonák. A második nemzedék
ezeknek a katonáknak a leszármazottai, a
várományosok. De mert ma már alig élnek eredeti érdemszerzők, sőt a várományosok száma is csökken, 1972-ben a
Rend vezetése – az alapító akaratának
megfelelően – létrehozta a Nemzetvédelmi Tagozatot. Ennek soraiba azokat hívjuk meg, illetve esetenként jelentkezhetnek, akik az országunkért, szűkebb környezetükért, magyarságunkért kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Ők is egyenrangú tagjai a Rendnek csak nem használják a vitéz jelzőt, illetve jelvényükön nincsen kard. Mindkét esetben magasak a követelmények, a Rend eszmeiségének, céljainak, feladatainak meg kell felelni.
Falunk lakói között is tudhatunk
vitézeket?
Igen. 2011. évben, az első vitézavatás 90. évfordulóján az Alcsútdobozi
Arborétum kápolnájában tartottunk vitézavatást. Az akkor avatott 22 személy között 4 alcsúti lakos került avatásra, 3 várományos és egy Nemzetvédelmi Tagozatos. Sajnos őt időközben ki kellett zárni a
Rendből, mert semmilyen formában nem
vett részt a Rend életében. Kódexünk kimondja: aki 3 évig nem vesz részt a Vitézi
Rend életében, nem teljesíti kötelességét,
az kizárja magát sorainkból. Nem viselheti a Rend jelvényét, rendi tagsága megszűnt. A három várományos kapcsolata
avatásuk óta szoros a Vitézi Renddel, alkalmanként igazi segítőtársaim.
folytatás a 8. oldalon
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folytatás a 7. oldalról

Megjegyzem: a szomszéd faluban is vannak rendtársaink, sőt Fejér megye vitézi
hadnagya is felcsúti lakos. Soraink között
tudhatunk magas rangú állami- és megyei
vezetőket, tábornokokat, főtiszteket, a tudományos- és művészvilág számos tagját.
Hogyan kerültél a Rendbe és milyen feladatot látsz el?
Édesapám a második háború előtt
és alatt hivatásos katonatiszt volt, a páncélosoknál szolgált. Megjárta a Don-kanyart, részt vett a kurszki páncélos ütközet-sorozatban, a háború végét őrnagyi
rendfokozatban élte meg. Először amerikai fogságba került, majd onnan hazaengedésük után orosz fogságba kerültek.
Máramarosszigeti hadifogoly-táborba
vitték, de a keletre történő szállításuk közben jó néhány társával sikerült megszökni
a tiszti vagonból. Érdemeiért több katonai- és vitézi kitüntetés birtokosa volt. Így
lettem én várományosként avatva 1999.
évben. Amikor megszüntettem a cégemet

és nyugdíjaztam magam, feladatért jelentkeztem a Rend főkapitányánál. Akkoriban kérte felmentését egészségügyi okból
a Fejér megyei vitézi hadnagy, így az ő
feladatát kaptam meg. Végigjártam a
„ranglétrát”, vitézi hadnagyból székkapitány, központi székkapitány, majd törzskapitány lettem. Hatodik éve vagyok országos törzskapitány, azóta vezetem a
Magyarország Törzsszéket, mind a közel
600 tagjával. Tagja vagyok a Vitézi Széknek. Jelenleg a Rend harmadik számú vezetője vagyok a főkapitányt és az ügyvezető törzskapitányt követően.
Országos törzskapitány úr, köszönöm a beszélgetést. Kívánok további eredményes tevékenységet!
A kérdéseket feltette és a válaszokat
lejegyezte: Gulyás Lászlóné
(A 3. és 4. kérdés eredetileg nem szerepelt
a kérdések között. Vitéz Horváth Csaba
csak így járult hozzá a közléshez. Köszö-

Alcsútról New York-ba

2017. szeptember elején a New Yorkban élő magyar közösség
jelentős fesztiválra készült. Szeptember 8-tól 10-ig rendezték
meg Manhattanben a II. Magyar Örökség Fesztivált, melynek
egyik vendége volt Alcsútdobozról Fekete Ildikó, Magyar Kézműves Remek-, Gránátalma- és Junior Prima Díjas hímestojásfestő népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere is. A rendezvényen Ildikó önálló kiállítással mutatkozott be, ahol a látogatóknak mintegy 800 hímes tojáson keresztül volt lehetősége
megismerkedni nyolc tájegység mintakincsével. A bemutatót a
New York-i Magyar Házban tartották. A kiállítást Nagy Ildikó, a
Magyar Ház igazgatója nyitotta meg és a megjelent vendégeket
Kumin Ferenc, Magyarország New York-i főkonzulja köszöntötte. Az ünnepélyes megnyitó után Chris Potter, Grammy-díjas
szaxofonos, zeneszerző, generációjának legjobb jazz zenésze
adott koncertet.
Ildikó sárközi, baranyai, torontáli, árapataki, háromszéki,
gyimesi, muravidéki és felvidéki hímeseket mutatott be.
A Fesztivál a Mesterségek Ünnepe szellemében zajlott.

8.

nöm a felelős kiadónak, hogy megjelenteti
és így betekintést nyerhetünk a Vitézi Rend
működésébe.)
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Sor került mesterség bemutatóra és gyermekfoglalkozásra is.
Szeptember 9-én New Yorkban a 82. utca is lezárásra került, a
színes programok ugyanis itt zajlottak. Ennek köszönhetően rengeteg amerikai is érdeklődött a magyar népművészet, többek között a hímes tojások iránt.
Noha a Fesztivál csak három napig tartott, Ildikó kiállítása 2018. áprilisáig látogatható lesz. „Nagyon nagy dolog számomra, hogy Manhattan szívében önálló kiállításom nyílt. Ez
egy remek lehetőség arra, hogy a magyar kultúrát népszerűsítsem, hiszen a Fesztivál és a soron következő számtalan program
keretében nem csak az ott élő magyarok, hanem az amerikaiak is
láthatják ezt a kiállítást. Már eddig is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, mely azt bizonyítja, hogy a magyar hímes tojások
bárhol a világon megállják a helyüket, származzanak akár a gyimesi kis falvakból vagy a Sárközből, osztatlan sikert aratnak.” –
mondja Ildikó.
Természetesen egy ilyen kiállítás nem jöhetett volna létre
a támogatók segítsége nélkül. Köszönet illeti a Néprajzi Múzeumot, aki a kiállításhoz tartozó ismertető anyagot angol nyelvre
fordította, biztosítva ezzel, hogy az ismeretek bárki számára elérhetőek legyenek. Külön köszönet illeti Magyarország Kormányát, a kiállítás és az utaztatás költségeinek átvállalásáért.
Szerkesztőség

