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Az 1956. évi forradalom és szabadságharcra emlékeztünk

61 esztendeje sokaknak ráment a karrierje, az életpályája a szabadság keresésére. Azokak, akik megvetették az önkényt és a
zsarnokságot, a megfellebbezhetetlennek láttatott emberi tekintélyt. Soha nem tudjuk méltó módon megköszönni nekik azt,
amit akkor megtettek, amit akkor átéltek, amit akkor elszenvedtek. Nem tudjuk méltó módon megköszönni nekik, hogy igazat
mondtak, hogy a félelem nem tartotta vissza őket attól, amit helyesnek gondoltak. De talán nem is az a dolgunk, hogy megköszönjük, hanem hogy tanulva tőlük, a mai kor nehézségei között
kövessük bátorságukat. Harcoljuk meg a mi jelenkori harcainkat,
vívjuk meg aktuális csatáinkat. Bár nem vérrel folyó küzdelmek
ezek a mieink, de a tétjük hatalmas. Ha nyitott szemmel járunk a
világban, azt láthatjuk, hogy létezik egy olyan elképzelés, amely
arra irányul, hogy kevert társadalmakat hozzanak létre Európában. Egy folyamatosan működő betelepítési mechanizmust
akarnak megvalósítani, aminek legnagyobb kárvallottjai a Dunavölgyi népek lennének. Óriási nyomás nehezedik a közép-európai országokra, akik velünk, magyarokkal az élen ellenállunk,
védekezünk, elutasítjuk az ellenőrizetlen bevándorlást.
részlet Tóth Erika polgármester
2017. október 23-án elhangzott ünnepi köszöntőjéből
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

Velünk lehet kukoricázni!
Iskolánk 3. osztályos tanulói már tudják, hogy egy magyar óra
sok izgalmat is rejthet. Hogy ezek a rendkívüli órák megvalósulhassanak, nagy segítséget kapunk a szülőktől. Legutóbb egy
halom csöves kukorica érkezett, amit rögtön felhasználtunk a
kötelező olvasmányunk feldolgozásánál. Bálint Ágnes Mazsola
c. könyve egyszerre még érdekesebbé vált. Hogy mi is készíthessünk saját csutkababát, mint Mazsola, mindenki lemorzsolt
egy cső kukoricát. Ez sok gyereknek teljesen új élmény volt.
Koncentráltak is rendesen! Boldogan tisztogatta mindenki a saját csutkáját, amiből aztán babát készítettek.
Öröm volt látni, hogy mennyivel jobban óvták és féltették
a csutkababákat, mint a legdrágább Barbie babákat.
Szanyiné Halgancz Teréz
osztályfőnök

Mi leszek, ha nagy leszek?
A 2017/18-as tanév rendje új elemmel bővül. A szokásostól eltérően nem 5 tanítás
nélküli munkanappal rendelkezhetnek az
általános iskolák, hanem 6-tal. Az egyiket
azonban kizárólag pályaorientációs témára lehet fordítani, így szeptember 26-án iskolánk ezzel a témával foglalkozott.
Felkértük a szülőket, hogy legyenek partnerek abban, hogy mesélnek a
szakmáikról az alsó tagozatos diákjainknak. Nagy örömünkre eljött Jére Csaba,
aki beszélt az építőipar nehézségeiről, és
munkálatairól; Vargáné Ángyás Gabriella
beszélt a védőnői szakmai szépségeiről;
Biróné Krisztián Katalin bemutatta, hogy
otthon miként lehet a növénytermesztéssel kiváló minőségi termést előállítani;
Lakatos Krisztina és Németh Erika bemutatták az eladó szakmát; Boncz Sándor a
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raktáros munkakörről, Keindl Zoltán a
szállodaipar ágazatairól, és különlegességeiről beszélt a gyerekeknek. Nagy Annamária az OTP-ben dolgozik, ő a bank
szakmát ismertette a gyerekeknek. A kis
nebulók tátott szájjal hallgatták a szülőket, és meglepően jó kérdéseket tettek fel.
Köszönjük a szülőknek, hogy eljöttek és
érdekessé tették ezt a napot.
A felső tagozatosoknak kirándulást szerveztünk. Kisbusszal néhányan a
Budapesti Echo Televízióba utaztak, ahol
minden kulisszatitokba betekinthettek.
Lehetett híreket beolvasni a kamerába,
mögéjük vetítették az időjárás jelentés híres zöld hátterét, láttuk a grafikai tervezők
munkáját, a hűtött szobába is benézhettek,
amely az informatikai rendszer „központja”, bemehettek a kellékesekhez, stylist –

smink, ruha, frizura –, és a hangmérnöki
szakasz munkálatait is szemügyre vehették. Köszönjük a segítséget Zsohár Melindának. Másik úticélunk Göbölre vezetett,
ahol előadást hallgathattak a gyerekek a
göböli gazdaság történetéről, a mezőgazdasági tevékenységükről, megnézhették a
kocsiszínt, ahol a járműparkot mutatták
be, majd a mangalica telepet, utána a terménytárolóban a silókat, és végül a malomban vezettek minket körbe, ahol még
hagyományos módon őrlik a búzát. A kedves vendéglátóink finom péksüteménnyel
vártak minket és a legvégén Búzakalász
cégfeliratos malacpersellyel ajándékozták meg a kiránduláson résztvevőket. Köszönet érte Tima János alpolgármester úrnak.
Lesznek-e tanítványaink ezek után
gazdák, molnárok, tévébemondók, eladók, építészek, raktárosok, vagy concierge szállodai alkalmazottak, azt még
nem tudni, de igyekszünk minél szélesebb
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körben bemutatni a diákoknak a lehetőségeket, hogy 8. osztályban könnyebb legyen a pályaválasztás.
Keindl Zoltánné
a projektnap szervezője

Közlemény
Az iskola elmúlt havi eseményeiről és további cikkeiről – pályaorientációs kirán-

dulás, Márton napi szavalóverseny iskola
döntője, E-napló bevezetése, Adventi készülődés a suliban – bővebben olvashatnak az iskola honlapján.
www.alcsutdoboziiskola.hu

Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány
ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZATOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
OTTHONTEREMTÉSI, OTTHONBŐVÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS
Az Alapítvány küldetése, hogy olyan
életkezdési lehetőséget adjon a völgyben
élő fiataloknak, amellyel megalapozhatják jövőjüket, otthont teremthetnek családjuknak egy olyan békés, nyugodt és
egészséges környezetben, ahol jó élni,
ahol jó felnőni. Az alapító, Mészáros Lőrinc, Felcsút község polgármestere, a Vál-

völgyének szerelmese, igazi lokálpatrióta, a helyi fiatalok elkötelezett támogatója: „Szűkebb hazánk, helyi értékeink
megőrzése, a fiatal tehetségek gondozása, a szorgalmas, kitartó munka ösztönzése mindannyiunk kötelessége. Az otthonteremtés, a családalapítás és gyermekeink felnevelése közös felelősségünk,

Megújult a Vértesdobozi Gyülekezeti Ház
„Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.”
1 Kor 3:9.

Az idén ünnepeljük a Reformáció 500.
esztendejét. Fél évezred van a hátunk mögött. A reformáció kezdetétől, egyre növekvő létszámú gyülekezetekkel találkozunk a Kárpát-medencében. Mára kevesen maradtunk. Igaz az a tény is, hogy az
Isten országa nem mennyiség, hanem minőség kérdése. A Vértesdobozi Szórvány
mindössze 42 főből áll. Az istentiszteleteken átlag 5 fő van jelen, de ők mindig.
Kicsiny, de hűséges és tettre kész közösség, amely összefogja azokat is, akik csak
támogatják a gyülekezet munkáját anyagiakban. 2016 végén megfogalmazódott,
hogy valami emléket kellene hagynunk az
utókorra a reformáció 500. évfordulójára.

Nem csupán egy márvány emléktáblát
szerettünk volna kihelyezni a templom falára, hanem élni akarásunkat is ki akartuk
fejezni az utókornak.
2017. elején, amikor elfogadtuk a
költségvetést, elhatároztuk, hogy a Gyülekezeti Házat felújítjuk, két lépésben. Első lépésként a belső kistermet, másodikként a külső részét akartuk felújítani.
Gyötrelmes módon benyújtottuk a pályázatot az egyházmegyének. Nem jártunk
sikerrel. Már-már úgy nézett ki az egész,
hogy a szolgálati időm lejárta előtt nem
tudjuk elvégezni a felújítást. A helyettesítő lelkészre nem akartam semmilyen
munkát hátrahagyni. De az Úr segítsé-

legértékesebb örökségünk”. Az alapítvány célja, hogy anyagi segítséget nyújtson a térség tehetséges, szorgalmas diákjai számára, és pénzügyi támogatást azon
fiatal párok számára, akik a Vál-Völgyében szeretnék közös otthonukat megteremteni.
Bővebb információ: www.vvfa.hu
günkre jött. Segítettek a gyülekezet tagjai,
a polgármester asszony, a képviselő-testület, néhányan az alcsúti emberek közül,
amikor megkezdtük a pénz összegyűjtését. Isten áldja meg gazdagon a jókedvű
adakozókat és segítő kezeket. A külső
munkálatokra azonban még hiányzott a
fele összeg. Akkor fordultam Tima János
alpolgármesterhez, aki az ügyünket és nemes célunkat a Mészáros és Mészáros Kft.
elé vitte. Külön köszönet illesse Tima Jánost és Mészáros Lőrinc polgármestert,
akik segítettek abban, hogy az egész tervet megvalósíthassuk. Amit elvégeztünk:
a kistermet újravakoltattuk, kicseréltettük
az ablakot, a mennyezet gipszkarton borítást kapott. A külső udvar felőli fal, valamint az utcafronti oldal új vakolatot és
festést kapott. Az úton, amelyen végigmentünk a nyár folyamán, sokan jöttek
velünk. Isten áldása legyen mindazokon,
akik segítettek ebben a felújításban. Az Úr
mindig ad segítséget és áldást, hogy a legnehezebb terepen is helyt állhassunk. Köszönöm a vállalkozónak, Ujvári Pálnak,
aki a vértesacsai gyülekezet gondnoka is
egyben, hogy a munkálatokat levezényelte. Köszönöm a segítséget, amit kaptam a
kicsi gyülekezet tagjaitól, időben, szállításban és fizikai munkában. A Dobozi
Gyülekezeti Ház megújult. Reménység
szerint az elkövetkező 20 évben szolgálni
fogja az ott maradt kis közösséget. Elmondhatjuk, hogy tettünk valami keveset
a gyülekezet megmaradásáért. Másrészről kényelmesebbé tettük azt a helyet,
ahol a hívő ember találkozik Istenével,
amikor hálát adni megy. Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a Dicsőség!
Búcsúzásként azt kívánom, Isten
áldja meg minden jóakaratú alcsútdobozi
ember életét és szolgálatát az Úr szőlőskertjében.
Szabó Károly
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Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

Mindenben megtalálni az értéket
Ez idő tájt, ősz lévén eszembe jut, hogy iskolás gyermekként nem
nagyon szerettem az évnek ezt a részét. Talán nem kell sokat magyarázni: vége a nyári vakációnak, megint iskolába kell menni,
elromlik az idő, stb. Számos hittanosom biztosan egyet ért ezzel a
gondolattal. De be kell látni, a dolgok azért ennél összetettebbek.
Az utóbbi időben egyre jobban megszerettem az őszi időszakot a
maga szelídségével, különleges fényeivel, az őszi eső finom illatával. Talán mintha arra utalna, hogy nem csak az lehet szép, és
jó, ami ereje teljében pompázik, hanem a rejtőzködő, szelíd, kevésbé hivalkodó értékek is észrevehetőek, ha az ember figyelmesen jár a világban.
Tíz évvel ezelőtt egy baráti társasággal éppen ebben a színes, hűvösödő őszi időszakban tettünk egy komolyabb kirándulást Erdélybe. A színpompás erdőket csodálva arra gondoltam,
hogy talán nem csak az elmúlást kell belelátni az ősz, majd a tél
közeledtébe, hanem azt a sok csodát, amelyet a természet – végső
soron Isten – kifejezetten ebben az időszakban tartogat számunkra. A természetet szemlélve arra gondoltam, hogy az embereket is
hasonlóan kellene néznünk. Sok problémát megoldana, ha nem
horgonyoznánk le az első beskatulyázó gondolatunknál – főleg,
ha az negatív –, hanem olyannak tudnánk látni embertársainkat,
amilyenek valójában.
Hitoktatóként rendszeresen van idő megbeszélni a hittanosokkal, hogy egyes élethelyzeteket hogyan látnak, hogyan élnek meg. Nagyon sokat számít a velük való beszélgetés, ha ki
akarják mondani, amiben bizonytalanok – de csak olyan embernek mondják, akinek a bizalmát élvezik. Boldog az a gyermek,
akinek a szülei szakítanak időt arra, hogy AZT hallgassák meg,
ami a gyermekeket érdeklik, és nem csak azt, ami a szülőknek izgalmas. Sokkal fontosabb ez, mint hogy minden kívánságuk
azonnal teljesítve legyen. Három lánygyermekkel együtt élve
tisztában vagyok vele, hogy az utóbbi sokszor egyszerűbb feladat lenne. Mégis érdemes türelmet gyakorolni ebben a dologban, mert gyermekeink, hittanosaink gondolatainak mélységén
és komolyságán sokszor magam is meg szoktam lepődni.
Az idősekkel nagyon hasonló a helyzet. Miután az életvitelünk jellege sokszor nagyon eltér szüleink, nagyszüleink
gondolataitól, tudatosan kell keresni, hogyan hallhatnánk meg
őket: a sok felhalmozott tapasztalatot, bölcsességet, amivel rendelkeznek. Éppen azért, mert fizikailag egyfajta őszi szakaszban
vannak, gondolataik és meglátásaik éppen azt a gazdagságot és
sokszínűséget hordozzák, mint a természet őszi színei. Tavaly a
legidősebb, középiskolás lányunkat az osztályával missziós feladatként szociális otthonba vitték idősek közé, hogy társaságot
nyújtsanak az ott élő idős lakóknak, és belelássanak a tőlük merőben eltérő életet élők mindennapjaiba. Miután hazajött, órákig
lelkendezett az ott átélt találkozásokról, és a legújabb 92 éves barátnőjéről, akivel természetesen igen vidám közös fényképek is
készültek. Azért vitték oda a gyerekeket, hogy adjanak valami
színt az idősek mindennapjaihoz, de gyanítom, hogy a gimisek
többet kaptak újdonsült barátaiktól.
Az ősznek ezt a sokatmondó idejét megélve adja Isten,
hogy időseinket most értsük és tiszteljük úgy, hogy majd amikor
már nem lehetnek köztünk, ne csak a sírjukat járjunk ki gondozni, hanem ránk hagyott tapasztalataikat és bölcsességüket saját
életünkben is értékké formáljuk. Ha ez sikerül, talán mi magunk
is türelmesebbek, megértőbbek és empatikusabbak leszünk egymással.
Jäger Tamás
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Apró csodák
– VIP belépőm van a Zakeus Kupára a Pancho Arénába. Elmegyünk? – kérdezte férjem egy napon.
– Az meg milyen esemény? – érdeklődtem.
Kiderült, hogy ez az első kupameccs, mely a kormányzati
Reformáció Emlékbizottság, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) öt tagegyháza, valamint a Magyar
Katolikus Egyház közös rendezvényeként hirdettetett meg. A
meccsen pedig a protestáns labdarúgó-válogatott a katolikus papok és teológusok válogatottjával mérkőzik.
Nagy híve vagyok az ökumenének, ott a helyem, gondoltam. Körülnéztem az interneten, vajon az „én” egyházam hirdeti-e az eseményt, de sem a katolikus.hu, sem a Székesfehérvári
Egyházmegye honlapja nem említette.
A húgom is úgy döntött, hogy megnézzük a meccset, szurkolunk az “Atyáknak”, bár biztosak voltunk a protestáns szurkolók többségében.
Nagy érdeklődéssel vártuk a rangadót. Már a stadionba
bejutás is nagy élmény volt. Élvezhettük a különleges vendégeknek járó figyelmességet, a személyes törődést és a sok finom
falatra való invitálást.
Elfoglaltuk előkelő helyünket és figyeltük a pályán történteket. A levezető riporter, Novotny Zoltán felhívására közösen elmondtuk az Úr imádságát – már ettől nagyon meghatódtam –, majd megjelentek a játékosok és Krisztus feltámadt! kiáltással üdvözölték egymást és a közönséget. Na itt már könnyes
lett a szemem.
A lelkes szurkolók között visszafogottan drukkoltunk:
– Hajrá Egyik! Ne hagyd magad Másik! – természetesen
az ökumené jegyében.
Az első katolikus gólnál felpattantunk, így világosan kiderült, hogy kettő lelkes szurkolója van a katolikus papok csapatának. Protestáns szurkoló társaink kedvesen reagáltak drukkolásunkra. A negyedik katolikus gól után egyikük így viccelődött:
– Figyeljétek meg, öt gólt kapunk az ötszáz évért!
Nem lett öt. Egy mozgalmas, jó mérkőzés után – mint a
nagy meccseken – kiosztották a díjakat. A játékosok, katolikusok, protestánsok összeölelkezve gratuláltak egymásnak. Ebben
a szeretetben álltak össze a csoportkép készítéséhez is.
Már sötétedett, kigyúltak a reflektorok és a vakító fényben az atyák és lelkészek kart karba öltve álltak a pálya közepén,
nagy egyetértésben a fényképezés alatt.
– Látod azt a galambot, amelyik a pálya felett köröz? –
kérdeztem a húgomat.
– Igen, és ráadásul fehér! – mondta.
Gulyás Lászlóné

Meghívó
Az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör soron következő
együttlétére szeretettel vár minden érdeklődőt
2017. nov. 6-án 18 órakor
a sportcsarnok tárgyalójába.
Szebényi Zsoltné tart bemutatót a bicskei fehér hímzésről,
mely a megyei értéktár részét képezi.

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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Szüreti programunk 2017-ben, kárpátaljai vendégekkel
Idén sem maradt el a hagyományos néptáncos szüreti program.
Szeptember utolsó szombatján tartottuk a felvonulást és a mulatságot. Kisebb és nagyobb táncosaink külön-külön előadással
örvendeztették meg az érdeklődő helybélieket, akik szép számmal összegyűltek a faluközponti megnyitóra. Meghívtuk erre a
napra kárpátaljai testvértelepülésünket is, a rátiaktól öt táncos
pár csatlakozott felvonulóinkhoz. A kilenc helyszínen eltáncolt
koreográfiát az alcsútiak is és a rátiak is hetekig gyakorolták. Az
esti mulatságban sajnos csak a vendég delegációnak köszönhetően volt meg a létszám, kevés helyi jött el a bálba, pedig Dobozi
Dezsőék zenéje igazán jó hangulatot teremtett. Örvendetes, hogy
a táncpróbákat fiataljaink továbbra is folytatják, a korábban Mariann nénivel sikeresen működő Cifrázó Néptánccsoport Maxi
bácsival újjáalakult. Iskolás gyerekeink pedig a tanórák illetve a
művészetoktatási foglalkozások keretében mélyedhetnek el a
néptánc „tudományban”.
Kárpátaljai vendégeinket szombaton a szüreti program
előtt a Puskás Akadémia körútra vittük el, majd felültettük őket a
Kisvasútra. Vasárnap pedig megyeszékhelyünkön, a koronázóhelyként is ismert Székesfehérváron szerveztünk számukra városnézést. A programok költségét a Bethlen Gábor Alaptól elnyert pályázati támogatásból fedeztük. A vendégek elszállásolását 14 alcsútdobozi családnak köszönhetjük, név szerint: Szili
Árpádék, Zsigrai Péterék, Gulyás Györgyék, Albrecht Lászlóék,
Dr. Gulyás Lászlóék, Tima Jánosék, Miklós Dénesék, Tóth Csabáék, Balogh Györgyék, Komáromi Jánosék, Zászkalicky Tamásné, Cserna Irén, Márkné Kurucz Mária, Nagy Istvánné látta
vendégül 2 éjszakára a 33 fős ráti csoportot. Köszönjük segítségüket!
A szüreti programról és a kárpátaljai vendégekről bővebben olvashatnak a www.feol.hu oldal 2017. 10.03-i számában,
Zsohár Melinda tollából.
Tóth Erika
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Istennek hála jól sikerült!
Október 21-én megtartottuk a több fórumon meghirdetett önkéntes temetői munkát. Bátran mondhatjuk, sikeres volt. A kötelező jelenléti íven, mely a pályázathoz szükséges és sokan morgolódtak is miatta (6 példány!), 43 aláírás szerepel. Együtt dolgozott a katolikus temetői gondnok, a világi képviselők elnöke, a
református gondnok, a polgármester asszony, a helyi vállalkozó a
munkagépével, sok katolikus és református testvér, gyerek és felnőtt.
Többen mondták, hogy pályázaton kívül is tartsuk meg a
temetői önkéntes munkák napját a jövőben is.
Gulyás Lászlóné
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Időseink köszöntése
Az idősek világnapján ünnepi programmal vártuk az alcsútdobozi nyugdíjasokat. A műsoros köszöntés mellett kerti terményeket is kiállítottunk, lekvárversenyt is tartottunk. Külön megemlékeztünk azokról, akik itt élnek velünk Alcsútdobozon, és a legtöbb évet számlálják közöttünk. Még sok szép évet és jó egészséget kívánva, tisztelettel köszöntöttük valamennyi 90 éven felüli alcsútdobozi polgárunkat: Acsai Imréné szül. Szalai Zsuzsannát, Borbíró Ferencné szül. Kapus Máriát, Bujár Jánosné szül.
Soós Ilonát, Farkas Ferencné szül. KovácsMargitot, Kis Jánosné
szül. Dobozi Terézt, Kolumbán Józsefné szül. Gulyás Lídiát, Komáromi Nándorné szül. Vojna Saroltát, Nagy Gyulát, Nagy Gyuláné szül. Dobozi Zsófiát, Takács Jánosné szül. Gyökeres Etelt,
Takács Lajosné szül. Németh Etelt, Turbucz Istvánt, és Varga
Benjámint.
Köszönjük a helyi kertbarátoknak, hogy az alcsútdobozi
föld „áldásait” ezúttal is bemutatták! Mosolygó almák, húsos
paprikák, illatos fűszernövények, gusztusos befőttek és még sok
minden más dicsérte Fülöp András, Dr. Hargitai Lászlóné, Bőcs
István, Ádám János, Varga Ilona, Gulyás István, Kozáry Gábor,
Fábián Jánosné, Szili Árpádné, Dr. Gulyás Lászlóné, Csányi Imréné szorgos kezeinek munkáját.
Alcsútdoboz legfinomabb lekvárjának idén Szili Árpádné
josta dzsemjét szavazták meg az ízlelők, második lett Kovács
Gáborné szeder dzsemje, harmadik helyen Fülöp Andrásné szilvalekvárja végzett. Gratulálunk!
Tóth Erika
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Önkormányzati hírek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alcsútdoboz Település Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló feltételek szerint a 2017/2018. tanévre is meghirdeti a felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgatók ösztöndíj pályázatát.
Az ösztöndíjpályázatra azok az Alcsútdoboz területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az új pályázóknak a pályázat
beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A pályázóknak a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, alábbi csatolandó mellékletekkel együtt érvényes:
ź A jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok
ź A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.
MEGHÍVÓ
Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

2017. november 24-én pénteken 16.30 órakor
az alcsútdobozi sportcsarnok galériára, a

HOBBI GYŰJTEMÉNYEK KIÁLLÍTÁSA
megnyitójára.
KÉRÉS
A hobbi kiállítás összeállításához kérjük, és a +36 70 450 8738 számon várjuk
azoknak a felnőtteknek és gyerekeknek a jelentkezését, akik november 24-én szívesen
bemutatnák gyűjteményüket vagy hobbi tevékenységüket a falu lakosságának.
Köszönettel: Önkormányzat

MEGHÍVÓ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2017. november 8-án 18 órakor
lakossági fórumot tartunk
partnerségi egyeztetés céljából,
melyen a tervezők tájékoztatót
tartanak Alcsútdoboz készülő,
új településfejlesztési koncepciójával
és településrendezési eszközeivel
kapcsolatban.
Az előzetes tájékoztató
2017. november 1-től
az Önkormányzat honlapján
(www.alcsutdoboz.hu) megtekinthető;
ezzel kapcsolatban az érdeklődők
szóban a lakossági fórumon,
illetve írásban
2017. november 16-ig
tehetnek előzetes
javaslatot, észrevételt a
polgarmester@alcsutdoboz.hu
és a jegyzo@felcsut.hu
e-mail címen.
A fenti időpontban mindannyiukat
tisztelettel várjuk
a József Nádor Iskola aulájába!
Üdvözlettel:
Tóth Erika polgármester

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Tisztelt Falubeliek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

2017. november 27-én 17 órakor
közmeghallgatást tartunk,

Komáromi Nándorné szül. Vojna Saroltát (1925.11.01)
92.születésnapja alkalmából
Farkas Ferencné szül. Kovács Margitot (1925.11.28) 92.
születésnapja alkalmából
Nagy Gyuláné szül. Dobozi Zsófiát
(1927.11.08) 90. születésnapja alkalmából
Gombási Sándorné szül. Trunk Katalint (1930.11.05) 87.
születésnapja alkalmából
Parti Istvánt
(1930.11.24) 87. születésnapja alkalmából
Dr. Csőke Ferencné szül. Harsányi Ilonát (1930.11.28) 87.
születésnapja alkalmából
Fábián Jánosné szül. Bárányos Évát
(1932.11.06) 85. születésnapja alkalmából
Vizidor Jánosné szül. Hötczl Juliannát
(1935.11.12) 82. születésnapja alkalmából
Fodor Jánosné szül. Burián Terézt
(1935.11.18) 82. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

melyen az idei évben elvégzett önkormányzati munkáról
és a jövőbeni tervekről számolunk be. A fenti időpontban
mindannyiukat tisztelettel várjuk a József Nádor Iskolába.
Üdvözlettel: Tóth Erika polgármester
Tima János alpolgármester
Jére Csaba, Komáromi Gáborné, Szili Árpádné,
Varga Ferenc, Vargáné Ángyás Gabriella képviselők

SZOCIÁLIS TŰZIFA
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk képviselő-testületének pályázata alapján Magyarország Kormánya 82
erdei m3 szociális tűzifa támogatást nyújt Alcsútdoboz számára.
A 9/2017. (VIII.22.) sz. rendeleti szabályozás szerint 2017. évben a szociális célú tűzifát azok igényelhetik: akiknek családjában a havi egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át, azaz 71.250,-Ft-ot, és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek.
Az igényléshez szükséges nyomtatványok 2017. december 1. napjától vehetők át a Polgármesteri Hivatalban.
Jenei Katalin igazgatási előadó
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A Háromhárs Óvoda hírei
gozói, hogy társadalmi munkában részt
vállaljunk, segítsünk az óvoda udvarának
rendberakásában. A falevelek összegereblyézése mellett a virágágyások megújítása
volt a fő feladat. Új bokrokat, fákat, évelő
növényeket ültettük. A hinta és a vár alatti
ütéscsillapító talaj fellazítását szintén elvégeztük. Hálásan köszönjük a segítséget
azoknak a szorgos szülőknek, akik részt
vettek ebben a munkában és hozzájárultak
óvodánk környezetének szebbé tételében!
„Régi időkre emlékszel-e még?
Volt egyszer rég, egyszer rég…”

Kedves Szülők, kedves Gyerekek!
Tisztelt Látogatók!
Ovigalériánk őszi kiállításán, a régi idők
használati tárgyain keresztül visszalátogatunk a múltba. Olyan, a XIX. sz. utolsó
évtizedeiben használatos eszközöket állítottunk ki, amelyek főként a falusi élet
háztartásaiban és a ház körül voltak mindennaposak, bár az asztali olvasólámpa és
a viharlámpa a városi életben is előfordult. Ma már ezek a tárgyak a régmúlt emlékeit őrzik, éppen ezért egyre többen
kedvelik, gyűjtik, felújítják, alkalmazzák
és díszítik velük otthonukat. Nem véletlenül, hiszen a régi tárgyak önmagukban
is mutatósak, és romantikus hangulatot
visznek a lakásba, vagy éppen a ház külső
részébe. A vidéken élőknek egyszerűbb a
dolguk, mert jó esetben körülnéznek a nagyi és a szomszédban élő öregek padlásán, ahol biztosan találnak valamilyen
ereklyét. A városi emberek pedig nagy
szeretettel és szenvedéllyel látogatják a
bolhapiacokat, kincsek után kutatva.
Ezeket felhasználva alakíthatják ki egyedi
otthonukat, amely tele van emlékekkel,
olyan tárgyakkal, melyeknek történetük
van. Így aztán kitartó gyűjtéssel, kreatív
lakberendezéssel nagyszüleink világát tehetjük mindennapjaink kísérőjévé. Fontosnak tartom a gyerekekkel megismertetni a régi idők használati tárgyait, melyek sokszor használóik leleményességéről is tanúskodnak. Mesélnek nekik a régi
falusi-városi életről, a háztartásról, az állattartásról. Visszatérhetünk egy kicsit általuk a gyökereinkhez, mert fontos kell,
hogy legyen számunkra az, hogy honnan
jöttünk, s hová tartunk. Végezetül egy idézettel búcsúzom: „A hagyomány nem
csak a múltról szól, a jövőt is meghatározza.”
T. Tóth Gabriella
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Szüreti mulatság
az óvodában
A szüreti mulatság egy vidám nap óvodánkban, mely az óvodai hagyományápolás első nagy eseménye. A gyerekek mosolyogva, kezükben gyümölcsökkel megrakott kosarakkal érkeztek reggel az óvodába. Reggeli után a gyerekek segítségével átrendeztük a csoportszobát és a gyerekek felvették az óvodai táncos ruhákat:
a kislányok fehér blúzokat pörgős virágos
szoknyákkal, a kisfiúk a legényes fehér
ingeket, fekete mellénnyel és nadrággal.
Néhányan kalapot is hoztak…
Amikor megérkeztek a vendégek:
kiscsoportosok, középső csoportos gyerekek, konyhás néni és az érdeklődő szülők,
nagyszülők, kezdetét vette a közös mulatság. Először a nagycsoportosok mondtak
hosszú verset az őszről, az őszi betakarításokról, gyümölcsökről és a szüretről,
majd vidáman csujogattak, énekeltek,
körjátékoztak és táncoltak párban zenére.
Aztán meghallgattuk a kicsiket és a középsős gyerekeket. Majd átöltöztünk, felöltöztünk és az udvaron folytattuk a szüreti mulatságot közös tánccal: gyerekek és
felnőttek együtt táncoltak és miután kellemesen elfáradtunk, körbeálltuk a szépen
megterített asztalokat és mindenki vidáman kóstolgatott, falatozott a finomabbnál finomabb gyümölcsökből. A nagyobb
és bátrabb gyerekek segítettek a dajka néniknek a dió, mogyoró törésében, pucolásában és elfogyasztásában. A vidám délelőttnek a déli harangszó vetett véget. A
gyerekek – kicsik és nagyok – élményekkel telve-gazdagodva mentek haza.

Társadalmi munka
az oviban
Október 26-án délután az Óvoda udvarán
összegyűltek a szülők és az óvoda dol-

TÖK JÓ NAP
a Háromhárs Óvodában
2017. november 17-én 15 órától

Ajánlott programjaink:
Móricz Zsigmond: Iciri-piciri
(az Óvónénik előadásában)
Táncház, Kézműves és játszóház,
Zsákbamacska
A rendezvény alatt
büfé várja a vendégeket.
Belépőjegy: 300 Ft,
Zsákbamacska: 100 Ft
A bevételt az alcsútdobozi óvodások
javára fordítjuk!
SZMK

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.
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Barangolásaink

Verőfényes időben került sor a helytörténeti körös csapat őszi természetjárására. Az útvonal: Doboz - Lehőcz malom - Farkasluk Ürgehegy - Vodafon kilátó - cserhegyi pincék - Mélyút - erdészház. Az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör évente két alkalommal
szervezi meg ezeket a falujáró barangolásokat, tavasszal és őszszel. Ilyen túrák voltak például a négyleányhalmi dűlőbe, a Diós Csere - dobozi temető útvonalon vagy Göböl-pusztán a Pogányvár - halastó - temető útvonalon és még lehetne sorolni. Sokunk
először járja be a falu környékét, mások ismét rácsodálkoznak a
régen látott helyekre. Az sem utolsó szempont, hogy megmozgatjuk rozsdásodásra hajlamos csontjainkat. Október 14-én különösen szép őszi időjárás köszöntött ránk. Az évszak színei pompáztak a napfényben. Mint már többször, most is megjegyeztük,
hogy Árpád apánk nagyon jó helyre telepítette le népét a Kárpátok védelmében. A mi falunk pedig a váli völgy legszebb fekvésű
települése. A következő, tavaszi túrára szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Szili Árpádné

KLOTILD NAP
Van víz napja, van madarak-fák napja, van Föld napja, a mi
óvodánknak pedig Klotild napja van. Mondhatnám: bi bi bíííííí,
nekünk még Klotild napunk is van. Bizony nagyon patinás érzés
olyan falak közt dolgozni, kis gyerekeket nevelni, ahol már 235
évvel ezelőtt is ezt művelték. A születésnapi megemlékezést az
ovi galéria kiállításának megnyitójával kezdtük. Az idei őszi mini tárlatot Gabó néni a régi paraszti világ használati eszközeiből
válogatta össze. Aggódva tette ki a polcokra a tejes kannákat, a
morzsolót, a birkanyíró ollót. „Ugye a gyerekek nem verik le,
nem lesz bajuk?” Más lehet, hogy túlaggódásnak érezheti ezeket
a szavakat. De koránt sem azok. Ha a mi generációnk nem vigyáz
ezekre a tárgyakra, akkor az unokáink már nem fogják tudni, milyen a kézi morzsoló. Eltűnnek a tárgyak, eltűnnek a hozzájuk
kapcsolódó vizuális emlékek. Aztán lassan már nem is beszélünk
róluk. S amiről nem beszélünk, amire nem gondolunk, az nincs,
az elvész. A megnyitó után minden csoport egy teremben gyűlt
össze. Meggyújtottuk Klotild főhercegnő születésnapi gyertyáit,
énekeltünk, emlékeztünk. S Csilla néni záró szavai idén is ezek
voltak: „…és mit szoktunk még szülinapon csinálni?” Egyöntetűen harsogja 62 gyerek, hogy: sütit enni! A pontot az i-re a csokis
sütemény teszi fel.
Facsar-Veszeczky Andrea
KÖSZÖNTJÜK FALUNK ÚJSZÜLÖTTJÉT
Borostyán Blanka 2017.09.03-án érkezett
Édesanyja neve: Takács Angéla
Jó egészséget, sok erőt és örömet kívánunk a családnak!

Hírek a könyvtárról

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) kiírása alapján
részt vettünk az Országos Könyvtári Napok 2017.10.02-08-ig
tartó rendezvényen, két témakörben.
Október 2-án gyerekekkel kirándultunk a Kisfenyvesbe
(Természeti értékek téma kapcsán). Gyűjtöttünk tobozt, őszi termékeket kóstoltunk (csipkebogyót), beszélgettünk az elénk táruló táj szépségéről. Vidám órát töltött el együtt a kis csapat.
Október 4-én az Anna Nyugdíjas Klub tagjai jöttek el,
hogy beszélgessünk, nosztalgiázzunk a régi hagyományokról,
szokásokról. Jó hangulatban telt az idő.
Október 19-én a Háromhárs Óvoda nagycsoportosai látogatták meg a tavaly átadott, megújult könyvtárat, ahol a barátságos gyermekkuckóban hallgattak mesét, nézegettek könyvet,
játszottak az ott lévő játékokkal.
A KSZR-be való belépésnek köszönhető, hogy megújultak a bútorok, új könyveket, CD-ket, DVD-ket rendelhettem,
hangoskönyv kölcsönzés is lehetséges. Folyóiratok és a televíziós sorozatok némelyike is várja az olvasni vágyókat.
Én is szeretettel várok mindenkit: hétfőn és csütörtökön
16-18-ig, szombaton 9-10-ig.
Bese Mihályné

A könyvtárban
Bese Margit néni kedves meghívására a nagycsoportosokkal
könyvtárlátogatásra indultunk egy szép őszi napon, október 18án délelőtt. Már előtte pár nappal tudták a gyerekek, ezért volt,
aki minden reggel megkérdezte, hogy mikor megyünk. Nagyon
lelkesek voltak, sokuk még sohasem volt ilyen helyen. Akinek
van iskolás testvére, hallomásból már ismerte. Megbeszéltük, ott
csendben kell lenni, hogy senkit ne zavarjunk, le kell ülni és lapozgatni a könyvet, amit kiválasztunk. Első pillanatban szinte
áhítattal léptek be, ennyi könyvet még nem láttak egy helyen. A
szőnyegen ülve nézelődtek, majd kedves mesét hallhattak a süniről, akit meg lehetett simogatni. Margit néni mindenkinek kedveskedett ajándékkal, aminek nagyon örültek. A mese után lehetett könyvet nézegetni, halkan beszélgetni, és már tudják, hogy
amit megnéztek, azt hogyan tegyék vissza a helyére. Úgy, ahogyan az óvodában a játékot. Még találkozunk! Köszönjük szépen
Margit néni!
Partiné Kocsis Tünde
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Alcsútdobozi hírek

MEGNYÍLIK A TAKARÉKBANK
„OKOS PONTJA”ALCSÚTDOBOZON

A takarékszövetkezeti szektornak haladnia kell a korral, modernizálódik. Ennek a
folyamatnak egy igen fontos darabja került helyére a Takarékossági Világnap alkalmából Alcsútdobozon. Az országban
először ezen a helyen gyűjtötte össze a
Takarékszövetkezeti Integráció azokat a
modern eszközöket, amelyek bankolás
szempontjából ténylegesen a 21. századot
idézik, és nyitja meg ezt a szolgáltató pontot várhatóan 2017. november 8-án Takarék Smart Point néven (okos-pont), az
eszközök nagy részének elérhetőségét
7x24 órában biztosítva!
Nézzük, mit lehet elérni a fiókban:
•a készpénzfelvétel banktól függetlenül,
bármilyen bankkártyával biztosított
•a takarékszövetkezeti fiókokon belül
elsőként itt üzemel olyan automata, amely
befizetést is fogad: a befizetés összege a
takarékszövetkezeti bankkártyán azonnal
használható és a számlán is bizonyos idő
elteltével megjelenik
ź az e-bankpulton a B3 Takarék Szö-

vetkezet elektronikus bankfelülete
elérhető: az utalások, lekötések,
egyenleg-lekérdezés ezen keresztül
megvalósíthatók;
ź a B3 Takarék elérésén túl a Szerencsejáték Zrt., Magyar Posta, Jófogás.hu elektronikus felületeire is beléphet az érdeklődő;
ź egy monitoron a Takarék üzletszabályzatai és ügyfél-dokumentumai
láthatók;
ź a nagy képernyő pedig a legfrissebb,
kedvező feltételű banki ajánlatokat
tartalmazza;
ź a nagymonitor mögötti „zöld fal”
különlegesség: izlandi zuzmóból áll;
ź reményeink szerint egy jó minőségű
kávéfőző is az ügyfelek rendelkezésére fog állni, ha a sok banki információ után felfrissülésre vágynak.
A szolgáltató központ kialakításához társ
a Posta is, hiszen 2 modern eszköze is elérhető a fiókban:
ź a csekkbefizető automata:

Állatorvosi ügyelet
November 1. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18. | 353 397 | +36 70 217 3745
November 4-5. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18. | 353 397 | +36 70 217 3745
November 11-12. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55. | +36 20 445 6256
November 18-19. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u.26. | 254 505 | + 36 20 941 1900
November 25-26. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35. | 353 327 | +36 20 661 5215
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bármilyen, nemcsak takarékos
bankkártya segítségével a csekkek a nap 24 órájában feladhatók;
ź a csomagautomata:
az egyre népszerűbb internetes
vásárlás, a csomagküldő szolgálat igénybe vétele esetén nem kell
lakcímre, a kézbesítést várva,
vagy távoli csomagpontra kérni
ezután a küldeményt, szintén 24
órában átvehető Alcsútdoboz
központjában;
ezen automata segítségével csomag is feladható.
Az fiókban munkaidőben elérhető tanácsadó munkatárs a banki eszközökön túl a
csekkbefizető és a csomagautomata használatához is segítséget nyújt az OkosPontba betérőknek.
Néhány modern tárgy a fiókon
kívül is látható:
ź a napelemes mobiltöltő pad nem
csak arra szolgál, hogy megpihenjen
a faluközpontban sétáló: mind mobiltelefon, mind táblagép feltölthető
egy USB töltő segítségével;
ź az elektromos autótöltő szintén modernkori vívmány, bízva abban, és
kívánva azt, hogy minél többen
megengedhessenek maguknak egy
ilyen járművet a jövőben.
A fejlesztés során megújult az üzletsor
környezete is: a növények „fazonigazításon” estek át, az örökzöld egy részét rózsakert váltja föl.
Mindehhez nagyon szépen köszönjük a lakosság türelmét, elnézést kérve a parkolási nehézségekért, bízva abban, hogy megérte: elérhető lett a településen a modern banki szolgáltatás, amelylyel együtt a Béke utca elejének összképe
is felfrissült. Javasoljuk, ne idegenkedjenek az újtól, látogassák meg, akár érdeklődés céljából is a digitális bankfiókot, a kolléganő örömmel megmutogatja
az eszközök használatát, és válaszol a
kérdésekre.
Bogdán János
a fiók létrehozásáért felelős
projektmenedzser

