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Látogatás Kárpátaljára
Alcsútdoboz Település Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete kiemelt jelentő-
séget tulajdonít annak, hogy a határon 
túli magyar nemzeti kisebbségek az 
anyaországi közösségek és emberek ré-
széről rendszeres figyelmet és támogatást 
kapjanak.  

Felismerve azt, hogy az ukrajnai 
háborús viszonyok között a Kárpátalja 
területén élő magyar közösségek az eddi-
ginél is nehezebb helyzetben vannak, Al-
csútdoboz a Kárpátaljai Magyarok Kul-
turális Szövetségének partnersége révén 
az ungvári járás Rát településével kezde-
ményezett kapcsolatfelvételt.

A személyes kapcsolatok tavaly 
januárban Ráton szűkebb körben indul-
tak, majd augusztusban itt Alcsút-
dobozon folytatódtak, a ráti delegáció 
falunapi részvételével. Tizenhat csalá-
dunk volt partner abban, hogy otthoná-
ban fogadjon vendéget, ily módon is hoz-
zájárulva a kapcsolatok szorosabbá téte-
léhez. A testvérkapcsolat további folyta-
tásához az Alcsútdobozi Helytörténeti 
Kör nyújtott segítséget: pályázat útján 
forrást szerzett utazásra, szállásra, étke-

zésre, ajándékra, és a viszontlátogatás 
megszervezésében oroszlánrészt vállalt, 
melyre 2017. május 12-14. között került 
sor.

A  hetek óta tartó levélváltásokat, egyez-
tetéseket követően, egy pénteki reggelen 
Sziliné Zsuzsa ellenőrizte az utas listát, és 
az Akadémia autóbusza kigördült a sport-

csarnok elől. Így indult útjára élményekre 
vágyva, nyitott szívvel a 43 fős alcsúti de-
legáció Kárpátaljára. Az egymásnak vé-
gigkínált sós és édes sütemények, barack 
és szilva „levek” zamatát élvezve utaz-
tunk végig az országon, dél múltával érve 
a határra. Ott a kötelező ellenőrzéseken és 
kisebb huza-vonán átesve, kb. egy órai 
várakozással léphettünk be Kárpátalja 
legnyugatibb járásába. Az Ungvári járás 
lakossága 74 ezer fő, melyből 43 ezer uk-

folytatás a 13. oldalon
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Alcsúton nyugszik József Árpád Főherceg

Alcsút – A nyilvánosság kizárásával he-
lyezték örök nyugalomra a falusi temető-
ben a Madridban elhunyt Habsburg József 
Árpádot, a nádori leszármazottat, a ma-
gyarrá lett Habsburgok alcsúti születésű 
tagját. 

A falu katolikus temetőjébe épít-
tettek néhány éve családi kriptát a ma-
gyarrá lett Habsburgok, a hajdani József 
nádor leszármazottai. A família utolsó 
képviselői a második világháború végén, 
1944. októberében hagyták el az alcsúti 
kastélyt, gyakorlatilag minden dokumen-
tumot, könyvtárat, berendezést és értéket 
hátrahagyva. A ragyogó épület elpusztult, 
minden odaveszett, a kastélykert azaz az 

angolpark egy ideje védett, a nádori le-
származottaknak köszönhetően ez a nö-
vényi emlékmű itt maradt az utókornak. A 
kastély utolsó gazdája, József Ferenc fő-
herceg nyolc gyermekével menekült el – 
mindegyikük Alcsúton született és ma-
gyarul beszélt, a többi nyugati nyelv mel-
lett. Az 1980-as évektől jártak vissza Ma-
gyarországra, Mihály és Kinga visszatele-
pültek. A nyolc testvér születési sorrend-
ben: Margit, Ilona, Anna, József Árpád 
(1933-2017), István, Kinga és Géza.

A szerteágazó, hatalmas Habs-
burg-család sorsa és történelme összefo-
nódott Magyarországéval, történelmi em-
lékezetünk számos tragikus és keserű for-

dulatot tart számon e hosszú időből, mi-
ként építő és gyümölcsöző korszakokat is. 
Építés, iparosítás, kultúra – nem egyértel-
mű a harag érzése. Az alcsúti történet ép-
pen a pozitív példát erősíti. Csak rövid 
történeti visszatekintés erejéig idézzük a 
múltat. Az alapító Habsburg József főher-
ceg, a nádor (a király „helyettese” 1827-
ben költözik az Alcsúton általa felépített 
kastélyba, angolparkot, mintagazdaságot 
teremt, megtanul magyarul. Háromszor 
nősült, első két felesége gyermekszülésbe 
halt bele, a második asszonytól való fiú-
lány ikerpár életben marad, harmadik fe-
leségétől további öt gyermeke születik. A 
fiúiker, István lesz Magyarország utolsó 
nádora 1847-48 között.

József Károly nevű fia élete legen-
dává vált Alcsúton! Az 1867-től Alcsúton 
élő főherceg szenvedélyes tudós botani-
kus, még pálmaházat is épít, s rajong a ci-

Alcsúton helyezték örök nyugalomra
a nádori utódot
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gányokért. Cigányszótárat ír, alcsúti bir-
tokán le akar telepíteni több cigány hadat, 
nem jár sikerrel. Palatinus Jóskának be-
cézi a népnyelv, hét gyermeke közül öt Al-
csúton születik, a hetedik Fiuméban, de 
Alcsúton hal meg (az első még csecsemő-
ként hunyt el). Ez a József főherceg – mert 
mindig mindegyiket így hívják a saját ko-
rában, utólag nem egyszerű kibogarászni, 
melyikről is van szó, a születési dátum az 
eligazító – a Magyar Királyi Honvédség 
főparancsnoka. Az ő fia Vitéz Habsburg-
Lotharingiai József Ágost főherceg, az el-
ső világháború idején honvéd tábornagy, 
1918-ban magyar kormányzó, 1944-ig 
befolyásos szereplője a honi politikának. 
Mindenki sokkal inkább magyarnak, mint 
Habsburgnak tekintette őt, s ő is magát. 
1962-ben hunyt el, emigrációban, elte-
metvén fiát, József Ferencet, aki tulajdon-
képpen az alcsúti kastély utolsó ura, s 
1957-ben hunyt el, már szintén külföldön. 
Most érkezünk el időben József Árpád-
hoz, a hétvégén Alcsúton temetett magyar 
alcsúti Habsburghoz, aki ennek a József 
Ferencnek volt fia, hét testvérével egye-
temben.

A község ma Alcsútdoboz, a köz-
vetlenül hozzá tartozó Dobozzal alkot 
1951-től közigazgatási egységet, egykori 
önállóságát a saját református temploma 
tanúsítja. A főhercegi családnak jó emlé-
két őrizték a környéken, mert adakoztak, 
segítettek, óvodát, templomot, tűzoltósá-
got szerveztek, építettek. Mióta visszajár-
tak, kölcsönös szeretettel és tisztelettel vi-
szonyultak egymáshoz a Trianont és a há-
borúkat, diktatúrákat átélt nemzedékek. 
Az 1944-ben kisgyermekként eltávozot-
tak soha nem hagyták el a magyar nyelvet. 
Néhány éve megtalálták az egykori kas-
tély kulcsait, s nekiajándékozták József 
Árpádéknak, noha semmilyen ajtót nem 
nyitottak már. Esetleg kaput a múltba.

A temetésen nagyon sokan megje-
lentek az Európába szétszórt családtagok, 
a sokgyermekes alcsúti magyar Habsbur-
gok dédunokáival már több százan alkot-
ják a családi hálót! Helybéliek is tiszte-
letüket tették. Cigányzenészeket hívtak a 
temetési szertartásra, az elhunyt József 
Árpád Budán élő öccse, Mihály maga kér-
te a zenészeket, húzzák a szép-szomorú 
nótát. Ha öreg hal meg, aki hosszú és tel-
jes életet élt, akkor így van szokásban a 
búcsúztatás, magyaros rítus szerint. Varga 
Imre bicskei plébános és Mihály felszen-
telt pap fia, Pál vezették a szertartást, fo-
nott parasztkosarakból osztották a virá-
got, hogy dobják a koporsóra. Ha jól szá-
molunk, az első József főherceg 1827-ben 
költözött Alcsútra, 190 esztendeje. Ez 
soknak számít, vagy nem is oly réginek?

Zsohár Melinda 
forrás: Fejér Megyei Hírlap

2017. május 16.

Dr. Hargitainé Haulisch Anna részére
Budapest, 2017. április 25.

Tisztelt Asszonyom! Kedves Anna!

Köszönöm szépen a Visszapillantás című kötetet, melyben húsz év története van egy 
könyvbe sűrítve a mindannyiunknak kedves Alcsútdobozról.

Hihetetlen, mennyi kemény munka van húsz év önkormányzati tevékenység mögött, és 
mennyi fejlődési lehetőség egy ilyen kis településen is. Szeretettel gratulálok hozzá 
Polgármester úrnak, és persze a krónikásnak is.

Alcsútdoboznak és az alcsútiaknak pedig kívánjunk együtt további szép évtizedeket!

Köszönettel:
Lévai Anikó

Lévai Anikó Asszony, Orbán Viktor Miniszterelnök Úr felesége, az alábbi levélben 
köszönte meg Dr. Hargitai Lászlónénak a család számára eljuttatott Visszapillantás 
című kiadványt.

Jókívánság a „Visszapillantás” könyv kapcsán

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük:

Gyuricza Jánosné sz. Bárányos Gizellát
(1932.06.11.) 85. születésnapja alkalmából

Hornyák Rudolfot
(1936.06.24.) 81. születésnapja alkalmából

Mindkettejüknek nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

A 2017. évet az éves programok, rendez-
vények megbeszélésével kezdtük. Idén 
ünnepeljük a klub megalapításának 35. 
évfordulóját. Ennek az évfordulónak a 
méltó megemlékezése a központi prog-
ramunk. Az önkormányzat pályázatának 
köszönhetően a klub Petőfi utcai otthoná-
nak teljes felújítása történik. Az első hó-
napok az épület kipakolásával teltek. Iz-
gatottan várjuk a visszaköltözést a meg-
szépülő házba. Hetente szerdánként a 
sportcsarnok emeleti irodájában kaptunk 
ideiglenes otthont.

A klub tagjai igyekeznek a Váli-
völgy többi nyugdíjas klubjának rendez-
vényein is részt venni. Nagyon vidám év-
köszöntő Pótszilveszteren voltunk janu-
árban Felcsúton. A nyugdíjasaink több-
sége minden évben nagyon várja a Bics-
kei Művelődési Házban Mészáros János 
Elek nőnapi koncertjét. Márciusban a Ta-
bajdi Nyugdíjas Klub meghívására vidám 
szombat délutánt töltöttünk együtt. A kör-

Az Anna Nyugdíjas Klub hírei
nyékbeli nyugdíjas klubtagokkal közö-
sen, buszokkal tettünk eleget a Szári 
Nyugdíjas Klub meghívásának. Az is-
kolások vidám német nemzetiségű nép-
tánca tette hangulatossá a délutánt. Május 
végén a 20 éves Kajászói Nyugdíjas Klu-
bot köszöntöttük. Finom estebéd, vers, ze-
ne, tánc tette emlékezetessé a délutánt. 
Ezeken a találkozásokon már jóismerős-
ként köszöntjük egymást. Jókat beszélge-
tünk, táncolunk, énekelünk. Jó hallani a 
többi klub életéről szóló, pár perces ösz-
szefoglalókat. Tartalmas programok, ki-
rándulások, színházlátogatások teszik 
mozgalmassá a nyugdíjas klubok életét. 
Sok nevetés, vidám hangulat jellemzi az 
összejöveteleket. Szeretnénk, ha a mi so-
rainkba is egyre több nyugdíjas jönne, 
szerda délutánonként. Várunk minden ér-
deklődőt az Anna Nyugdíjas Klubba!

Lakatos Lászlóné
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Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

A plébánia területén lévő iskolákban e tanévben ismét megszó-
lítottuk a megfelelő kort elért hittanosokat: a Jézussal való első 
találkozásra hívtuk őket. Az egész tanévben, sőt bizonyos ér-
telemben éveken átívelő készület eredményeképpen idén hét is-
kolás járult első ízben az Úr asztalához templomunkban.

Közös készületünk ünnepi fénypontja maga az elsőáldo-
zás, amikor a gyermek, aki egyre inkább értelmes és tevékeny 
tagja a közösségnek, maga is kifejezi, amit a számára fontos em-
berek példáján lát. Kifejez egy látásmódot, amely által el tudja 
különíteni a számára fontos dolgokat a jelentéktelen dolgoktól. 
Különbséget tud tenni az értékes és az értéktelen, sőt megvetendő 
dolgok között. 

Amikor a hittanórákon teológiai segítséget adunk a szent-
ségi felkészítéshez, a valóságban azt a hosszú, tartalmas és fárad-
ságos, de örömteli nevelési folyamatot kísérjük, amelynek fősze-
replői a szülők. Ebből fakad, hogy az a gyermek veszi nyilván-
valónak a hívő keresztény életet, aki szülein is ezt látja. Annak a 
gyermeknek vésődik bele Jézus tanítása a szívébe, akinek szülei 
életét szemlélve ez természetesnek hat. Ezért mondja az Egyház, 
hogy a szülő az első számú hitoktató. 

Talán nem közismert, hogy az Egyház történelmének 
nagy részében emiatt nem voltak külön hitoktatóik a gyerme-
keknek. A keresztény társadalomban a fiatalok a közösségükben 
egyszerűen belenőttek a hitbe, hiszen mindenki számára egyér-
telmű volt a keresztény felfogás szerinti életvezetés. Az iskolák 
terjedésével és az oktatás színvonalának emelkedésével az Egy-
ház elkezdett külön foglalkozni a fiatalok hitoktatásával, amelyet 
a legutóbbi időkben világiak is segítenek.

Hittanos készületünk jelentős része ebben az évben az is-
teni parancsok megismerése, és a lelkiismeret hangjának felis-
merése volt. Fontos, hogy tisztán lássa a gyermek, hogy amit 
tesz, mond vagy amilyen gondolati világban él, következmé-
nyekkel jár. Nem lehet fáradság nélkül célt érni, és nincsen ered-
ménytelen munkálkodás, még ha ez nem is mindig látszik azon-
nal. 

A másik fontos kérdés ebben a tanévben az Oltáriszent-
ség. Tudjon az áldozni vágyó gyermek különbséget tenni: az a kis 
ostyakenyér sokkal több, mint aminek látszik: nem hétköznapi 
eledel, hanem jelentéssel bír, lényegileg több. Mindent egybe-

„Először költözik
Jézus a szívünkbe”

mosó, relativizáló világunkban már ez az elkülönítő képesség is 
nagyon lényeges, nem beszélve Jézus Krisztus ajándékozó szere-
tetének megismeréséről, amely saját önátadásában, az Oltári-
szentség (görög szóval Eucharisztia) titkában csúcsosodik ki.

Nem feledkezhetünk meg arról sem, amit a II. Vatikáni 
Zsinat tanít: az Eucharisztia tehát csúcs és forrás. Forrása mind-
annak a krisztusi szeretetnek, amelynek a továbbadására mind-
annyian hivatottak vagyunk: az irgalmas felebaráti szeretetnek, 
amely nem megy el embertársa mellett részvétlenül, hanem kellő 
mértékben felé fordul. Hiszek abban, hogy joggal reménykedünk 
ennek a hét gyermeknek az érdemszerző jövőjében, mert ezt a 
példát látják a számukra fontos felnőttek életén. 

Adja Isten, hogy elsőáldozóink és közösségünk többi tag-
ja se szakadjon el élete során Jézustól, aki Forrása mindannak a 
jónak, amit egymásért szeretetből teszünk. 

Jäger Tamás
hitoktató

– Találkoztam a Hatalmas Istennel!
– Mit mondott?
– Teljesíti három kívánságomat.
– Mit kívántál?
– Rettenetesen gyáva voltam. Féltem ügyeket intézni. Féltem az 
emberekkel beszélgetni, előttük megszólalni. Féltem tovább ta-
nulni és vizsgázni. Féltem a házasságkötéstől, féltem munkát 
vállalni. Féltem döntéseket hozni, féltem feladatokat elvállalni, 
féltem a kudarcoktól, féltem az emberektől, a cselekvéstől, egy-
szóval mindentől. Ezért bátorságot kértem.
– Mi volt a második kívánságod?
– Bölcsességet kértem. 
– De miért?
– Sok esetben nem tudtam eldönteni, hogy nekem és másoknak 
mi a jó. Amikor azt hittem, a legjobbat teszem, mert mindenki így 
cselekedett, utólag kiderült, hogy rossz döntést hoztam. Szűk lá-
tókörű, félreinformált voltam, jó szándékom ellenére a rosszat 
tettem, és ez nagyon bántott engem. Ezért Salamon királyhoz ha-
sonlóan a bölcsességet kértem.
– Harmadikként mit kértél?
– Emberi kapcsolataimban mindig ott éktelenkedett az elvárás. 
Ha valamit adtam, azt azért adtam, hogy legalább ugyanannyit én 
is visszakapjak. Minden alkalommal csalódnom kellett. Tudtam, 
hogy Isten viszonzás nélkül is szeret mindenkit. Elgondolkod-
tam. Ha én is tudnék így szeretni! Úgy adni, hogy nem várok 
semmi viszonzást, csak örülni annak, hogy valamit valakinek ad-
hatok, mosolyt, időt, tanácsot, vigasztalást, ismeretet, tudást, 
szükséges tárgyi dolgokat, akkor nem kellene csalódnom senki-
ben, és boldog ember lehetnék. Ezt az igazi el nem váró szeretetet 
kértem Istentől.
– És mi történt ezután?
– Mindent megkaptam és nagyon boldog vagyok. Ezért megkér-
deztem Őt, hogy én mit adhatnék? Ezt válaszolta:
– Semmit sem kérek, de a hűséged örömmel tölt el!
– Fantasztikus, hogy a porszem ember képes megörvendeztetni a 
Hatalmas Teremtő Istent! 

Farkas Zoltánné

A nagy találkozás
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Vajmi keveset fogtam fel Bicskéről, a szü-
lővárosomról, az akkori évekről, mert ott 
rakott le engem a gólya, még az ötvenes 
évek elején. Visszaemlékezni is csak rö-
vid időre képes az ember vagy akár a gyer-
mek. Később már itt Alcsúton éltünk, szü-
lők, nagyszülők és mi négyen testvérek. 
Az idősebb testvéreimre felnéztem, 
Zsuzsi és Józsi már bölcsebbeknek tűntek 
szememben, lelkes játékukkal örömet 
tudtak csalni a szívembe. Etu húgommal 
viszont, minden elgondolásunkban, játé-
kaink megvalósításában sokkal közelebb 
voltunk egymáshoz. A családi körben az 
az állandó benyomásom volt, hogy egy 
összetartó, kiegyensúlyozott légkörben 
nevelkedhettünk mi gyerekek. Semmit 
nem fogtunk fel az ötvenes évek iszonyá-
ból, amit a felnőtteknek kellett megaláz-
kodva átélniük. Azóta eltelt jó pár év, ho-
gyan gondolunk rájuk, és magukra? Sze-
retném ráirányítani egy kicsit a figyelmet. 
Ha őszintén meg szeretnénk ismerni a va-
lóságot, az okokat, a hátteret, a kínzó hall-
gatást, gyötrelmet és a folytonos rettegést, 
most már van lehetőség az igazság meg-
ismerésére. Mint a kisbíró a faluban, aki 
közhírré tétette, hogy minden borzalom, 
ami emberrel megtörténhet, az megtör-
tént, és a hír igaz volt!

Napjaink roppant egyszerűségben 
teltek. Apánk keresetéből élt szerényen, 
és gazdálkodott a család. A háztartás veze-
tésében, gyereknevelésben anyánknak 
nagy szerep jutott. A felnőttek gondosan 
ügyeltek arra, hogy minél kevesebb do-
logról tudjunk, hogy milyen is ez a rend-
szer valójában! Gondolom, minden csa-
ládban, mint a miénkben is, bevontak ben-
nünket a házkörüli és a határban folyó 
munkákba. Később a TSZ-ben, vagy a 
vasútnál, az iskolai szünetben dolgoz-
tunk, a megkeresett pénzből a szükséges 
iskolai könyveket és füzeteket kellett 
megvásárolnunk. Gyermekként egy elfo-
gadott mindennapi életforma volt ez so-
kunknak akkoriban.

Ugyanakkor már régen nem beszé-
lünk ezekről, de milyen is volt valójában 
ez az élet? A komfortos házak, amiket ab-
ban az időben építettek, szigorúan egyfor-
mára sikerültek, így a miénk is. A belső tér 
szintén egyszerű volt, az együttlakást így 
tudnám megismertetni: a két szobát háló-
szobának használtuk. Két gyereknek fej-
től vagy lábtól való fekvéssel jutott egy 
ágy, dunnával és jól kitömött szalmazsák-
kal. A villany megérkezéséig pislogó pet-
róleumlámpa világított. Hetente kenyér 
sült az udvari kemencében, fateknőben 
folyt a nagymosás, és a faparazsas vasaló 
is előkerült. A fiúgyerekek nagy része bar-

nára sülve, mezítlábasan, klottnadrágban 
tűrte a tikkasztó nyarak hőségét. Naponta 
a sparhelten főtt az ebéd, de csekély 
mennyiségű hús csak hétvégén került az 
asztalra. Ezzel szemben a téli disznóto-
rok mindenki kedvére való jóllakás örö-
mével töltötte el a ház apraját, nagyját. 
Kóstoló a szomszédoknak és a rokonok-
nak, sőt postai csomagban is utazott az al-
csúti finomság. A vasárnap mindig külön-
leges nap volt. Szombat este már utca- és 
udvartakarítással készültünk a hétvége 
várására. Ekkor volt a nagyobb tisztálko-
dás, az alaposabb fürdés, hajmosás ideje 
is. Vasárnap délelőtt többen a templomba 
igyekeztek. Az ebéd utáni kis pihenést kö-
vetően az idősebbek kiöltözve a ház előtti 
kispadon meséltek és beszélgettek egy-
mással, vagy a kuglizót látogatták meg. A 
fiatalokat a társas érintkezés központjá-
ban a slágerzene, a hétvégi mozilátogatás, 
és a futball izgalmai éltették. Valahogy 
így éltük a megóvott egyéni és társas le-
hetőségek megoldásában Alcsúton. Helye 
volt a vidámságnak és a táncnak, a fiata-
lok hétvégi egymásra találására egy-egy 
sátorban rendezett lakodalom, bál, szüreti 
mulatság, vagy a búcsú szórakoztatása 
felhőtlenül kielégítette az ifjúságot. 
Természetesen voltak szomorú időszakok 
is, temetés, ami háztól volt megrendezve 
és felravatalozva, egy gyászkocsi vitte a 
koporsót a temető helyszínére. Minden 
ember elvesztése fájón érintett mindenkit 
a faluban. Ugye emlékszünk még ezekre?

A háború és az azt követő ötvenes 
évek a falusi emberek életét nagyon meg-
szomorította. Minden kis örömben ott 
volt a keserűség íze. Aki nem érte ezt meg, 
sok esetben nem is tudja elképzelni ezeket 
a szenvedéseket. A remény és a kétség 
egyúttal jelen volt! Ember embertársa el-

len uszított, testvér testvér ellen, rokon 
rokon ellen harcolt. Manapság már többet 
hall az ember ezekről a sérelmekről, hogy 
a náci haláltelepeken állati sorba kénysze-
ríthették áldozataikat. Nem csak gyilkol-
ták és dolgoztatták Őket, hanem megkí-
sérelték, hogy az áldozat a kínzások, és 
megalázások közben elveszítse emberi tu-
dását, rangját. Fizikailag szinte megsem-
misítették áldozataikat. Az ármánykodás 
folytatásaként a „felszabadítók” követel-
ték, hogy az áldozat maradjon életben, és 
ünnepelje azt a rendszert, amely elpusztít-
ja az áldozatban az emberi öntudatot, az 
önbecsülést. Talán még ismerősek ezek a 
szavak, amik emberéleteket törtek meg és 
követeltek? Deportálás, Gulág, kitelepí-
tés, besúgás, beszolgáltatás, padlássöp-
rés, államosítás, disszidálás, kommuniz-
mus, reakciós és kulák stb. A gyűlölet és 
embertelenségnek tömkelege… Meddig 
tart valaminek az ereje?

„…. aki a rettentő hír elől menekül,
verembe esik, és aki kijön a veremből,
kelepcébe kerül” Ézsaiás. 24: 18.

Ezeket az iszonyatokat, mint az igazi bá-
tor hősök, dicső elődeink élték meg; szü-
leink, nagyszüleink, közben bennünket – 
a következő generációt – sértetlenül meg-
óvtak. Szinte tudomásunk sem volt elő-
deink gyötrelmeiről. A jó érzés, hála és 
köszönet mellett nehéz szavakat találni, 
hogy emberek tudtak maradni. Kétsé-
günk ne legyen: Isten óriási ajándéka a 
béke, szabadság és a biztonság. Tehát va-
lami rendkívüli történt, lett emberség és 
demokrácia. Így érdemes élni! Még na-
gyobb dolog ezeket a helyén, megfelelően 
használni. 

Tóth Csaba

Egy korszak emléke történelmünk során érdekes, hasznos, félelmetes vagy tanulságos?

A remény és a kétség egy úton van jelen

MEGHÍVÓ
A katolikus egyházközség szeretettel vár mindenkit

templomának búcsúja ünnepi eseményeire.

2017. június  23. péntek (Jézus Szíve ünnepe)
18 órakor egyházzenei koncert

a koncert után szeretetvendégség.
19-24 óráig virrasztás imaórákkal, szentségimádással, sok csöndes elmélkedéssel.

(a virrasztás részletes programja a templom ajtaján lesz látható)

2017. júniua 24. szombat (gyerekprogram)
9 órakor a hittanos gyerekek műsora

10-11.30 Zizi bohóc interaktív előadása, lufi hajtogatással
12 órakor ebéd

2017. június 25. vasárnap 11 órakor ÜNNEPI SZENTMISE
Közös ebéd
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Családi gyermeknap tartottunk 2017. má-
jus 20-án szombaton az Alcsútdobozi Jó-
zsef Nádor Általános Iskola sportpályá-
ján. Sokféle színes program várta az ér-
deklődőket. A nagy szél sem vette el a 
kedvét azoknak, akik eljöttek a rendez-
vényre. 15 órakor megnyitotta „kapuit” a 
rendezvény a gyermekek és családjaik 
előtt, amelyre nagyon sokan eljöttek. Ér-
demes is volt, hiszen volt kerékpáros 
ügyességi verseny, ahol arany, ezüst és 
bronzéremért lehetett tekerni, két ugráló 
várban lehetett ugrálni a gyermeknap örö-
mére. Egy keleti harcművészeti ággal, a 
szumó birkózással is megismerkedhettek 
a fiatalok. Nem kellett nagy has és 100 
kiló feletti súly. Egy különleges ruhát ka-
pott a két ellenél, és már úgy is néztek ki, 
mintha igazi birkózók lettek volna. A játék 
célja az ellenfelet kitolni a középső piros 
körből. Izgalmas összecsapásoknak vol-
tam szemtanúja. Emelte a rendezvény 
színvonalát, hogy az alcsútdobozi önkén-
tes tűzoltók is jelen voltak és különleges 
bemutatót is tartottak. A gyerekek segít-
hettek tüzet oltani, felpróbálhatták a tűz-
oltókabátot, sisakot, megnézhettek köze-
lebbről egy tűzoltó kocsit felszerelésekkel 
együtt. Folyamatosan sorban álltak a gye-
rekek az arcfestésnél, amit Mariann néni 
és Marietta néni készítettek. Készültek fé-
lelmetes vadállatok, oroszlánok, párdu-
cok a fiúkból és aranyos virágok, lepkék a 
lányokból. Lakatos Krisztina és Németh 
Erika szülők ötletes feladatokkal készül-
tek a családi vetélkedőre, amelynek idén 
is nagy sikere volt, 5 csapat is összemérte 
erejét. Szórakoztató, gondolkodtató és 
egész testet is megmozgató feladatokat 
kellett megoldani. Természetesen nem 
maradhatott el a kispályás labdarúgó tor-
na se, melyet Soós Gergő vezetése mellett 
játszottak a fiúk. A meccs után önfeledt 
focizásba kezdtek a gyerekek a rendez-
vény végéig. De jó, hogy van műfüves pá-
lyánk! A TÁTIKA show 18 órakor vette 
kezdetét, melyen a közönség három pro-
dukciót láthatott. Jó volt látni azt, hogy 
születtek osztályok közötti barátságok és 
a gyerekek nem csak a saját osztályukkal 
adtak elő műsort. Láthattunk produkciót a 
Jégvarázs mesefilmből, a Honeybeast 
zenekartól és a retro hangulatot idéző 
Grease című filmből. A gyerekek nagyon 
igényes, ötletes előadással álltak elénk. 

Jó hangulatú volt az egész délután, 

köszönhetően a szervezőknek, a színes 
programoknak és természetesen a sok-sok 
érdeklődő résztvevőnek. Köszönjük az 
anyagi támogatást az önkormányzatnak, 
Tima János alpolgármester úrnak, és a 
Keindl családnak. Köszönjük Cserna Ste-
fániának, Budai Imolának, Szöllősi Do-
minikának, Soós Gergőnek, Kun-András 
Mártonnak, Cserna Lászlónak a sok se-
gítséget, az ő munkájuk nélkülözhetetlen 
volt, a siker az övéké is. 

Mészáros Tünde 
tanító néni

Zárógondolat

A rendezvényt követő napon az egyik kis-
diák kezünkbe adott egy szép könyvjel-
zőt, melyen a következő állt:

„Boldogok akik komolyan tudják 
venni a kis dolgokat, és békésen a nagy 
eseményeket – mert messzire jutnak az 
életben.” www.szentgellertkiado.hu

Ezzel a kedves idézettel köszönte 
meg a munkánkat, amely mindannyi-
unknak nagyon jól esett. Köszönjük!

Mariann néni  

A József Nádor Általános Iskola 

Örömteli pillanatok Gyermeknapon

Az iskolánk által rendezett több napos 
körzeti atlétika diákolimpia mind szerve-
zés, mind tanulóink sportteljesítménye te-
rén roppant eredményes volt. Diákjaink 
közül négyen is – mint körzeti bajnokok – 
bejutottak a megyei döntőre.

Matus Balázs a III. korcsoportos 
60 méteres síkfutás, Antal Boglárka a IV. 
korcsoportos távolugrás és 100 méteres 
síkfutás, Molnár Laura a IV. korcsoportos 
súlylökés és Simon Jácint a IV. korcso-
portos kislabdahajítás körzeti bajnoka-
ként képviselték a bicskei régiót a Székes-
fehérváron május elején rendezett megyei 
döntőn. Tanulóink egyéni legjobb ered-
ményeiket elérve versenyeztek: Balázs 9., 
Laura és Bogi negyedik helyeket értek el, 
Jácint pedig a bronzérmet hozta el a bre-
gyói sportpályáról és ott elért eredményé-
vel, azaz a 70 méter feletti dobásával meg-
hívást kapott az országos döntőre!

Simon Jácint egy külön verseny-
napon a IV. korcsoportos ötpróba egyéni 
összetett régiós bajnokaként ismét ver-
senyzett és kiváló egyéni eredményeit 
még tovább javítva végül a negyedik he-
lyezést érte el Fejér megyei legjobb atlétái 
között!

Második korcsoportos csapatunk 
ismét kiváló szerepléssel megnyerte a 

Országos döntőbe jutottunk! 

Gyermeknap az iskolában

A hagyományoknak megfelelően az idei 
tanévben is a 8. osztály szervezte a gyer-
meknapi akadályversenyt. Ez mindig a 
Diákönkormányzat napja is. Mint minden 
évben, most is nagy izgalommal készül-
tünk erre a napra. Előzetesen osztályfő-
nökünk, Béndek Laci bácsi rengeteg öt-
lettel és jó tanáccsal látott el bennünket, 

2017. május 23-án és 25-én egy-egy kihe-
lyezett testnevelés órán vettek részt a Jó-
zsef Nádor Általános Iskola diákjai.                                                                           

A csodálatos környezetben fekvő 
Pannónia Golf & Country Club szervezett 
nekünk egy kis kedvcsináló golfozást a 
Máriavölgyben. Természetesen a gyönyö-
rű pázsit nem volt veszélyben, mert egy 
minigolf pályának berendezett sátorban 
kaptunk helyet és egy kis ízelítőt az ütők 
helyes használatáról. A gyerekek nagyon 
élvezték. Hatalmasakat kacagtak, amikor 
többnyire csak a levegőt ütögették. Persze 
voltak közöttünk leendő golfbajnokok is, 
akik már most nagyon profin találták el a 
labdákat. A golfklub oktatói nagyon ked-
vesen és játékosan vezették le az órát. Kö-
szönet érte!

Szanyiné Halgancz Teréz

Golfoztunk

hogy érdekesek legyenek a feladatot és 
senki ne érezzen egyetlen feladatot sem 
kiszúrásnak. Hét állomáson voltunk a Jó-
zsef A. utca, Kis fenyves, Részhegy alja, 
focipálya útvonalon. Voltak ügyességi és 
szellemi feladatok. Visszaérve finom lán-
gost kaptunk a Hegedűs Vendéglőtől. Kö-
szönjük nekik és a négy szülőnek, Bőcs 
Zsuzsa néninek, hogy segítettek a zavarta-
lan lebonyolításban és külön köszönjük 
Csepeli Árpi bácsinak, a Mediterrán fa-
gyizónak a finom fagylaltot.

Az alsó tagozatban a negyedik 
osztály nyert, megelőzve a harmadik, má-
sodik és az első osztályt. A felsős csapatok 
közül a hetedikesek győztek a hatodik 
osztály és az ötödikesek előtt. Mint min-
den évben, a tanárok csapata is verseny-
zett és nagyszerű eredménnyel különdí-
jasok lettek.

Minden résztvevő csokoládét, és 
az osztályok két labdát is kaptak az okle-
velek mellé.

Nagyon jól éreztük magunkat ezen 
a szép napon.

Molnár Laura
DÖK diákelnöke
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hírei, eseményei

körzeti csapat hárompróba versenyt. Az 
Antal Márton, Ángyás Ferenc, Marton 
István, Budai Kristóf, Bíró Ádám, Keindl 
Gergő, Kiss Máté összetételű csapat szin-
tén óriási lelkesedéssel és egyéni legjobb 
eredményeik elérésével képviselték isko-
lánkat és régiónkat a megyei döntőn.

A IV. korcsoportos országos egyé-
ni pályabajnokságot május 25-én rendez-
te a Magyar Diáksport Szövetség szintén 
Székesfehérváron és ott Simon Jácint vé-
gül a 14. helyet szerezte meg.

Tanulóink sokat dolgoztak ezekért 
az eredményekért. Remélem, hogy ez a 
közös munka a jövőben is „kamatozni” 
fog: leendő középiskolásaink folytatni 
fogják a nálunk megkezdett munkát és a 
szeptember néhányukat az atlétika pályán 
fogja találni. A kisebbek pedig velünk 
folytatják majd az újabb felkészülést ru-
tinos versenyzőként vagy versenyrende-
zőként!

Siposné Bokor Kata
testnevelő

Iskolánk nagyon komolyan veszi az in-
tézményen belüli vizsgákat és az országos 
kompetencia mérésre való felkészítést. 
Idén 3. alkalommal rendezték meg idegen 
nyelvből is az országos mérést, melyet 
május 17-én írtak meg a gyerekek. Hiva-
talosan ugyan egy év múlva lesz ered-
mény, de iskolánk kiértékeli a gyerekek 
munkáját a pedagógiai programunk alap-
ján. Mind a belső vizsgát, mind az orszá-
gos mérést a 6. és 8. évfolyamon végeztük 

el. Minden gyerek sikeresen teljesítette a 
vizsga követelményeit. Mindkét évfolya-
mon a vizsga a gyerekek szövegértés 
képességének felmérésére fektette a fő 
hangsúlyt, amiben minden gyerek jól tel-
jesített.

A 6. évfolyam tanulóit már 2-3. 
osztályos koruk óta ismerem. Az osztály 
nagyon jól teljesített. Vannak szorgalmas 
tanulók, akik sokat dolgoznak az elért 
eredményekért. A legtöbb gyerek önerő-
ből érte el mostani eredményeit, otthon 
nem tudnak nekik segíteni. Az osztály ha-
talmas fejlődésről tett tanúbizonyságot.

A 8. osztályt 4. osztályos koruk óta 
tanítom. Az osztályban sok kiváló képes-
ségű és szorgalmas gyerekek van. Többen 
nagy fejlődést mutattak, szorgalmuk ered-
ménye ezen a vizsgán igazán megmutat-
kozott. Mindenki komolyan vette a vizs-
gát és az eredményeikre mindenki büszke 
lehet.

Baráth Judit angol tanárnő

Remek eredmények az angolból

Mint arról egy korábbi cikkünkben beszá-
moltunk, a második korcsoportos iskolai 
csapatunk megnyerte a két fordulós terü-
leti labdarúgó diákolimpiát és bejutott a 
megyei fordulóra.

Iskolánk történetében ez volt az el-
ső alkalom, hogy gyerekeink képviselték 
a bicskei régiót a Fejér megyei döntőben – 
nagy meglepetést okozva ezzel a rende-
zőknek, akik Felcsút, Bicske vagy Csák-
vár győzelmét várták és a mi nagy örö-
münkre, akik jól ismervén ezeket a tanu-
lókat, nem is lepődtünk meg annyira. Hi-
szen ez a korosztályunk ügyes, teherbíró, 
lelkes fiúból áll: legyen szó mezei futás-

ról, atlétikáról vagy labdarúgásról, ezek-
kel a gyerekekkel számolnia kell a rivális 
csapatoknak!

A megyei döntőre 2017. április 06-
án került sor a székesfehérvári Videoton 
pályán, elég zord, szeles, hideg időben. A 
döntőbe jutott nyolc csapat (Székesfehér-
vár, Agárd, Dunaújváros, Rácalmás, Mór, 
Sárbogárd, Aba, Alcsútdoboz) két cso-
portban kezdte meg a versenyt. A csoport-
mérkőzéseken Agárd, Dunaújváros és 
Sárbogárd csapataival játszottunk. Két 
ügyes csatárunk, Antal Marci hat, Keindl 
Gergő négy gólt szerzett a meccseken, a 
védelmünket Budai Kristóf „vitte a hátán” 
és kiemelkedő volt kapusunk, Marton Ke-
néz teljesítménye! Rossz időjárással, be-
tegséggel és erős ellenfelekkel kellett 
megküzdeniük a gyerekeinknek, végül 
két vereség és egy győzelem lett a csapa-
tunk mérlege. Ezzel az eredménnyel az 
Antal Márton, Budai Kristóf, Marton Ke-
néz, Keindl Gergő, Czene Gergely, Án-
gyás Ferenc, Jére Dávid, Marton István, 
Oros László összetételű II. korcsoportos 
iskolai csapatunk az V. helyezést érte el a 
2016/17-es megyei labdarúgó diákolim-
pia döntőben.

Focistáinkat az ősztől kezdődő fel-
készülésen a területi diadalon át a megyei 
döntőig kísérte egy nagyon lelkes szülői 
csapat, akik testben és lélekben végig 
mellettünk állva segítették ezt a közös 
sikert!

Mind a sportolóimnak, mind a 
minket mindig mindenben támogató fel-
nőtt csapatomnak nagyon köszönöm ezt a 
szép és eredményes közös munkát!

Szép volt fiúk!
Siposné Bokor Katalin

testnevelő

Beszámoló a megyei döntőről

Megyei döntős csapatunk

Tehetséges atlétánk Simon Jácint
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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.

A bringázással, csapattársaimmal együtt 
még a 90-s években ismerkedtünk meg, 
hála Illyés Laci „Shilton” személyének! 
Neki köszönhetjük, hogy a mai napig 
imádjuk ezt a sportot, mert ő látta ben-
nünk a tehetséget és foglalkozott velünk! 
Köszönjük neki ezt! Sok évi versenyzés 
után jött néhány év szünet, majd vissza-
tértünk újra, mert hiányzott az életünkből 
a két kerék! Azóta már csak hobbi szinten 
tekerünk, alkalmanként egy-két verseny-
nyel felspannolva. De mint a legutóbbi 
teljesítménytúra is bizonyítja, ami 206 km 
Balaton-kör, még bírjuk és remélhetőleg 
évekig hajtjuk a pedált.

Simon Tamás

Kerékpáros
teljesítménytúra

Vitéz Richárd Spanyolországban a NAC VB-n (Castellón de la Plana), becsületes 
helytállással, szép eredménnyel képviselte hazánkat és falunkat a világ testépítői között. 
Gratulálunk!

Testépítőnk a világ bajnokságon!

Állatorvosi ügyelet

   június 3-4. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

353 327     
+ 36 20 661 5215

       június 5. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.

353 397
+ 36 70 217 3745

június 10-11. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+ 36 20 445 6256
június 17-18. Dr. Kiss Sándor

Csákvár, Szabadság u. 26.
254 505

+ 36 20 941 1900
június 24-25. Dr. Locker Lóránd

Csákvár, Rákóczi u. 35. 
353 327

+ 36 20 661 5215
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Egy középső és egy nagy csoportos lá-
nyom jár ide az óvodába. A középső cso-
portban csodálatos mesejátékot adtak elő 
a gyermekek: „Hogyan lesz a magocská-
ból virág”. Szív melengető volt látni a 
csillogó szemüket, az izgulást, ahogy a ru-
hájukat gyürkészik és mégis ahogy élvez-
ték az egész délutánt. Eltáncolták a „Ta-
vaszi szél” című dalt is, verseket mond-

A Háromhárs Óvoda hírei

Anyák napja az óvodában

Gyermeknapi rendezvénysorozatunk har-
madik napján buszra szálltunk, az irány 
Székesfehérvár. A gyerekek már napokkal 
előtte beszélgettek a kirándulásról:

– Nagyon izgulok, már úgy vá-
rom!

–  Csak el ne késsünk!
– Feküdjünk le korán! – hangzott 

el a kicsik szájáról, annyira készültek rá.
Kicsit szeles, hűvös időben, de annál na-
gyobb lelkesedéssel indultunk el az óvoda 
elől, hátizsákban elemózsiával, egyforma 

tak. Látni lehetett, hogy nagyon sokat ké-
szültek arra az egyetlen egy napra. Cso-
dálatos volt látni mekkora fejlődést értek 
el, mennyivel bátrabbak a tavalyi évhez 
képest.

A nagycsoport is sokat készült, ők 
a „Buba énekét” adták elő és a „Bóbitát”, 
melyet az óvodavezető, Csilla néni gitár-
ral kísért, mindenki nagy örömére. Külön 

versekkel köszöntötték az édesanyákat és 
a nagymamákat. Látni lehetett a kis arcu-
kon, hogy milyen nagy lelkesedéssel ké-
szültek, az anyukákon, mamákon a meg-
hatottságot, hogy milyen büszkék a gyer-
mekeikre, unokáikra.

Szeretném megköszönni az óvó-
nőknek és a dadusoknak a felkészítést, és 
hogy felejthetetlenné tették a napunkat!

Fekete Rita

Gyermeknapi kirándulás

ovis pólókban.
Az első hely, ahova elmentünk a 

Hetedhét Játékmúzeum volt, ahol régi ko-
rok játékaival ismerkedhetnek a gyere-
kek. A játszószobában, úgy mint az óvo-
dában, sokféle játékot kipróbálhattak. 
Legjobban az óriás mesekocka tetszett, 
amivel rövid idő alatt 4 mesejelenetet rak-
tunk ki. A játékok birodalmából tovább-
haladva jutottunk el az óratoronyhoz, ahol 
délben meghallgattuk a harangjátékot és 
az óriásbábokat néztük meg, amelyek 

ilyenkor körbejárnak a toronyban. Itt 
megebédeltünk, majd fagyizni indult a 
csapat.

A nap „megkoronázása” volt ez-
után a Koronás park, egy szuper játszótér, 
ahol a sétától addigra elcsigázott gyere-
kek egyből felélénkültek, és fáradhatatla-
nul végigmozogták a bő másfél órát, amit 
itt töltöttünk.

Szerencsére a busz a közelben vett 
fel bennünket, így kellemesen elfáradva, 
néhányan a buszon alvással érkeztünk 
haza az óvodában.

Partiné Kocsis Tünde
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Minden első alkalom különlegesebb a 
többinél. Emlékeimbe jobban beágyazó-
dik, nagyobb hangsúlyt, nagyobb figyel-
met kap. S most itt az első óvodai anyák 
napja. Az első anyák napi műsor, ahol az 
anyuka leül a kisszékre, s vele szemben áll 
az ő babusgatott kicsikéje, aki addig csak 
rajta csüngött, és szorította anya nyakát. S 
most ott áll középen, mint egy nagy óvo-
dás, és anya szemébe nézve énekel és ver-
sel. Csak őt nézi, csak őt látja. Ő a világ.

Nagyon várták gyermekeink, hogy 
vendégségbe jöjjenek az anyukák. A fo-
lyosón a levegőbe feldobott piros papír 
szívecskék a szeretetet vonzották be. S 
ahogy lehullottak az anyukák lába elé, 
utat mutattak a csoportszoba felé. 

Előző héten játékidőben virágko-

Anyukám a legszebb királylány
avagy anyák napja a kiscsoportban

szorút ragasztottunk, s mikor megérkez-
tek a nagy napon az anyukák, feltettük a 
fejükre, hogy ők legyenek a legszebb ki-
rálylányok. Így a kisszéken csupa virág-
zó, elvarázsolt anyuka ült.

Műsorunk összeállításánál figyel-
tünk a gyerekek életkori sajátosságaira. 
Nyúlfarknyi szereplésük a mindennapi 
óvodai életük dalanyagát, mondókáit fog-
ta csokorba.

A képzeletbeli virágainkat a nap 
sütötte, szél fújta, eső áztatta, s a gyerekek 
örömmel énekeltek. A közös anyák napi 
vers után mindenki átadhatta a maga ké-
szített ajándékot anyukájának. Utána már 
csak a jól megérdemelt puszilgatás volt 
hátra.

Facsar-Veszeczky Andrea

Nem gyereknap a gyereknap ugráló-vár 
és bohóc nélkül. Óvodánk udvarán percek 
alatt kinőtt a földből egy légvár. A gyere-
kek szájtátva figyelték a gyorsan felfújó-
dó, égbetörő bástyákat, s a levegő be-
áramlásával egyszerre a testük energiával 
töltődött meg.

Csoportonként, folyamatos koor-
dinálás mellett, szinte berobbantak a lég-
várba, s hatalmas energiával ugráltak. A 
kicsiknél természetesen segítséget nyúj-
tottunk annak, aki kérte. A kisebbek ámu-
lattal nézték a nagyok csodabravúrjait. 
Ennyi energia az egész falu egy napi 
áramellátását fedezte volna!

Wertheim Richard társulata miu-
tán a testet lefárasztotta, a vidám hangu-

latról is gondoskodott. Családi vállalko-
zás lévén műsoruk változatos, szórakoz-
tató és valóban ennek a korcsoportnak 
megfelelő volt. A zenés, tapsot csalogató 
közös viccelődés nagyon megnevettetett 
minden kisgyermeket. Felkerült a gyere-
kek fejére a vicces, színes paróka, az óri-
ási szemüveg. Kint a zöldben, a napsütés 
fényében ragyogóan csillogtak a zsonglő-
rök buzogányai, karikái. A bohóc óriási 
fényképezőgépéből pedig nem a kismadár 
repült ki, hanem egy álcázott vizipisztoly 
vízsugara. Sikítva, nevetve menekültek a 
gyerekek a spriccelés elől.

Jól sikerült tréfákkal az idén is jó 
szórakozást nyújtottak nekünk. 

Facsar-Veszeczky Andrea

Gyereknap az óvodában

Az idén a háromnapos gyermeknapi prog-
ramjaink között a második napon elláto-
gatott óvodánkba a Hokkedli Bábszínház. 
Régi kedves ismerőseink ők. Meglepetés-
sel is készültek. Miután a gyerekekkel be-
rendeztük a nézőteret és izgatottan vártuk 
a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj című 
bábelőadást, először egy másik mese ele-
venedett meg előttünk. Színházi előadás 
formájában a Három kívánság volt a meg-
lepetés. Tele volt igazi helyzetkomikum-
mal és humorral. A bábelőadás egyes je-
lenetei között visszatérő énekszó és taps 
hangzott el, amibe a gyerekeket is bevon-
ták. A bábok és a díszlet stílusosak, szín-
vonalasak voltak. Az előadók úgy játszot-
tak a hangjukkal és a bábfigurákkal, hogy 
igazi bábszínházi élményben volt ré-
szünk. Az pedig bónuszként külön öröm 
volt számunkra, hogy a Hokkedli Báb-

színház egyik oszlopos tagja óvodánkban 
dolgozik, s a gyerekek számára „a mi óvó 
nénink”! Végezetül a napot megkoronáz-
ta a fagyizás, amit az idén is Csepeli Ár-
pád felajánlásaként fogyaszthattak el a 
gyerekek a Mediterrán Cukrászdában.

Tóthné Tóth Gabriella

Gyereknapi Bábszínház

Nagyon köszönjük Csepeli Árpádnak, a 
Mediterrán fagylaltozó tulajdonosának, 
hogy évek óta minden gyermeknapon 
vendégül látja óvodásainkat! Az idén má-
jus 24-én sétáltunk át hozzá fagyizni. A 
gyerekek nagy örömére többféle ízletes 
fagylalt közül lehetett választani, minden-
ki megtalálta a kedvenc ízét. Köszönjük 

Gyereknapi fagyizás munkatársainak is a kedves kiszolgálást!
A gyermekszerető vállalkozó a felcsúti 
kertészetébe is meghívta óvodásainkat, 
ahová örömmel elmegyünk. A személyes 
találkozást szeretnénk kihasználni arra, 
hogy saját készítésű ajándékunkkal és egy 
közös játékkal megköszönjük támoga-
tását.  

Óvári Zsoltné

Még a tavalyi évben vásárolta meg Ön-
kormányzatunk a szomszédos telket az 
óvoda számára, és az idén tavasszal si-
került elbontatni a roskadozó épületet is 
az útból. Szép nagy területtel bővült az 
udvarunk! Tele vagyunk ötletekkel, ter-
vekkel arra vonatkozóan, hogy milyen új 
eszközökkel bővítsük a gyerekek udvari 
játékát.

Pályázatot nyújtottunk be 2014. 
áprilisában egy TAO pályázati kiírásra, 
ovi-foci, ovi-sport pálya kialakítására, és 
az ehhez kapcsolódó ovi-sport program 
megvalósítására, melyet megnyertünk. A 
pályához sporteszközök is tartoznak, amit 
szintén átvettünk a napokban az Ovi-foci 
Alapítvány munkatársaitól.

A pályázathoz Önkormányzatunk 
biztosította a 30% önerőt, és az épület le-
bontása és a területrendezés is magas költ-
ségekkel járt. Hálásan köszönjük a támo-
gatást!

Május végére végre elkészült a 
várva-várt ovi-sport pálya az óvoda új ud-
varán! Sok feladat vár még ránk. Biztosí-
tanunk kell, hogy ne mossa el az eső, ezért 
köré „járdát” kell építenünk.

A kerítés felújítása szintén elen-
gedhetetlen feladat. Szeretnénk minél 
gyorsabban erre is sort keríteni. Az új te-
rület rendezését, parkosítását is fontosnak 
tartjuk, hiszen nem szeretnénk szégyen-
kezni az átadó ünnepségen. Még június 
hónapban meg kell tartanunk a megnyitó 
ünnepséget, ahol a sportpályát hivatalo-
san is birtokunkba vesszük a gyerekekkel.

Ezt követően mi, óvó nénik okta-
táson veszünk részt a szakmai program-
mal kapcsolatban. A program fő célja, 
hogy az óvodások sportág-specifikus ok-
tatási programját az óvónők oktassák 
óvodai keretek között, és hogy az ehhez 
szükséges eszközök az intézményben 
adottak legyenek.

Szeptembertől szeretnénk felké-
szülten fogadni a gyerekeket már az új ud-
varunkon, az új sportpályán, az új eszkö-
zökkel felszerelten, és az újonnan elsajá-
tított oktatási program birtokában színes, 
fejlesztő programokat igyekszünk bizto-
sítani számukra!

Óvári Zsoltné

Ovi-sport pálya
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Tisztelt Lakosaink! Tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy a Területfejlesztési Operatív 
Programban elnyert 53 millió forint pá-
lyázati forrásból megújulhat az alcsútdo-
bozi egészségház (az orvosi rendelő, a fo-
gászat és a védőnői tanácsadó), valamint 
kialakításra kerülhet a felcsúti fogorvosi 
rendelő.   

Az Alcsútdoboz Béke utcai épület 
külső-belső felújítására, egyes bútorok és 
eszközök cseréjére használható fel mint-
egy 40 millió forint támogatás. 

Az elmúlt hetekben az önkor-
mányzat az előírások szerint közbeszer-
zési eljárásban kiválasztotta a felújítás ki-
vitelezőjét és meghatározta a kivitelezés 
ütemezését.  

A tervek szerint nyár végére kell 
kiüríteni a helyiségeket, hogy szeptember 
elején elkezdődhessen a munka, amely 
várhatóan néhány hónapig tart.

A felújítás alatt az alcsútdobozi 
betegek számára a háziorvosi rendelés a 
tabajdi orvosi rendelőben lesz elérhető. 
Az idősek illetve a súlyosabb betegségben 
szenvedő lakosaink tabajdi rendelőbe va-
ló eljutását az önkormányzat kisbuszával 
segítjük.

Az alcsútdobozi lakosok számára 
a fogorvosi rendelés szeptembertől az al-
csúti rendelő felújításának befejezéséig, 
az addigra Felcsúton kialakított új fogá-
szati rendelőben  lesz elérhető.

A védőnői tanácsadás a jelzett idő-
szakban a sportcsarnokban lesz elérhető, a 
szokásos időpontban.

Bízunk abban, hogy a rendelések 
helyének átmeneti, kényszerű megváltoz-
tatása az ellátásban nem fog semmilyen 
hátránnyal járni. Az alcsútdobozi bete-
geknek szóló pontos rendelési időpontok-
ról a későbbiekben adunk részletes tájé-
koztatást.Közös érdekünkben megértésü-
ket, türelmüket kérjük! 

Köszönettel: Tóth Erika
polgármester

Képviselő-testületünk az elmúlt hónap-
ban több alkalommal is tartott ülést, 
amelyeken az alábbi fontos döntések szü-
lettek.

Határozatot hozott a testület a 
szennyvízelvezető rendszer rossz álla-
potú tisztítónyílásainak és csatorna-
fedlapjainak felújítására. A helyreállí-
tási munkálatok elvégzésére három vál-
lalkozó küldte meg árajánlatát, melyek 
közül a legkedvezőbb került kiválasztás-
ra. A megkötött vállalkozói szerződés sze-
rint 2017. június 1-30. között 14 szenny-
vízakna került felújításra 1.053.500 Ft + 
ÁFA értékben.

Döntöttek a képviselők az „Al-
csútdobozi Egészségügyi Központ fel-
újítása TOP-4.1.1-15-FE1 pályázati 
forrásból” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról. Az 
eljárás során négy ajánlattevő nyújtott be 
ajánlatot, melyből egy érvényes ajánlat 
volt befogadható. Az eljárás nyertese: 
Koch és S Kft. (8086 Felcsút, Kassai utca 
2.) Kiválasztásának indokai: Ajánlattevő 
ajánlata érvényes volt; Ajánlattevő a „leg-
jobb ár-érték arányt megjelenítő” szem-
pontrendszer szerint legelőnyösebb aján-
latot nyújtotta be; Ajánlattevő egyösszegű 
ajánlati ára nem haladja meg a rendelke-
zésre álló fedezet összegét. A határozat 
felhatalmazza a polgármestert a kivitele-
zői szerződés aláírására.

Elfogadásra került az Önkor-
mányzat 2016. évi zárszámadása. A 
számszaki és szöveges beszámoló szerint 
a tervezett bevételek 99%-ban, a tervezett 
kiadások 82%-ban teljesültek. A legje-
lentősebb bevételi forrásunk az állami 
forrásból érkező működési célú támo-
gatás. Emellett közhatalmi bevételek 
(adók), felhalmozási bevételek (pályázati 
forrásból származó támogatások) és fi-
nanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 
tették ki a 262.467 ezer forint összbevé-
telt. A kiadások között a működési költ-
ségek a legjelentősebbek, ezen belül a do-
logi kiadásokra, a bérekre és járulékokra 
kellett a legtöbbet fordítani. Mivel a ter-
vezettnél kisebb összeg került elköltésre 
2016-ban, mintegy 40 millió forint meg-
takarítás keletkezett. A fentieken túl az 
óvoda részére 56.144 ezer Ft finanszíro-
zást nyújtottunk 2016. évben, melyből az 
állami támogatás 50.249 ezer Ft.

Döntés született a Közös Önkor-
mányzati Hivatal zárszámadásának el-
fogadásáról. A Közös Hivatal beszámo-
lóját a székhely önkormányzat – Felcsút 

Községi Önkormányzat – zárszámadási 
rendelete kell, hogy tartalmazza. A Közös 
Hivatal fenntartásában érintett tagönkor-
mányzatokat azonban egyetértési jog il-
leti meg a zárszámadás elfogadása kap-
csán. A 2016. évi gazdálkodás során a Kö-
zös Hivatal 106.609 e Ft bevételből gaz-
dálkodhatott, 104.883 e Ft költségvetési 
kiadást teljesített, így 1.726 e Ft pénz-
készlettel rendelkezett 2016. december 
31-én.

Elfogadásra került az összefog-
laló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzés 
megállapításairól. Az Önkormányzat 
vonatkozásában a Jegyző külső szakértő 
bevonásával gondoskodott a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési 
rendszer kiépítéséről és működtetéséről. 
Az ellenőrzésre az Önkormányzat 2016. 
évi Belső ellenőrzési terve alapján, két 
vizsgált cél esetében került sor. Az ellen-
őrzés a 2015. évi maradvány megállapí-
tásának gyakorlatát alapvetően megfele-
lőnek ítélte meg. Képviselő-testület mű-
ködésének dokumentálásával kapcsolatos 
feladatok ellátása alapvetően megfelel a 
hatályos jogszabályoknak és a helyi sza-
bályozásnak.

Egyéb fontos események, intézkedések

Május 15-én a „Digitális szakadék csök-
kentése” képzéssel kapcsolatban talál-
koztam a Fejér Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság munkatársa-
ival. Megbeszélésünk eredményeként ki-
helyezett, ingyenes informatikai képzést 
hoznak településünkre. A sportcsarnok 
galérián június 7-én indul el a képző által 
biztosított lap-topokkal a tanfolyam, 
melyre 13 fő alcsútdobozi munkavállalási 
korú személy jelentkezett.

Május 17-én a Magyarország Kor-
mánya által szervezett nemzeti konzul-
tációs országjáró programsorozat kereté-
ben Soltész Miklós államtitkár és Tessely 
Zoltán parlamenti képviselő tartott fóru-
mot Alcsútdobozon. A sportcsarnokban 
rendezett esemény kapcsán nagy volt az 
érdeklődés, sokan jöttek el a környező te-
lepülésekről és falunkból is.

Május 20-án az iskola sportudva-
rában sikeresen lezajlott a Családi nap. A 
kellemetlen idő ellenére sok gyermek tu-
dott felhőtlenül szórakozni a programo-
kon. Külön köszönet illeti az önkéntes tá-
mogatókat, kiemelten is Tima János al-
polgármester urat és a megvalósításban 
szerepet vállaló pedagógusokat, kiemel-

ten Keindl Zoltánné igazgató asszonyt.
Május 23-án a Fejér Megyei Kor-

mányhivatal szervezésében a Magyar 
Honvédség Önkéntes Tartalékos szerve-
zetének kiépítésével kapcsolatos konfe-
rencián vettem részt. Az önkéntes tarta-
lékosok toborzásában nagyban számíta-
nak a települési vezetőkre. A témában 
minden részlet megtalálható az alábbi 
honlapon: www.iranyasereg.hu

Az orvosi rendelő felújítása
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rán, 25 ezer magyar nemzetiségű, elenyé-
sző az orosz, szlovák, cigány, román, né-
met, belorusz népesség. A nemzetiségek 
tekintetében a magyar lakosság az, amely 
szervezettségében is kiemelkedik a ki-
sebbségek közül. A Kárpátaljai Magyarok 
Kulturális Szövetségének 31 helyi cso-
portja működik a járás területén. A ha-
tártól mintegy 20 km-re található az 1300 
fős Rát település, 850 magyar lakossal. 
Ahogy buszunk ráfordult a ráti bekötő-
útra, vendéglátóink jeleztek: Illár Lénárd 
vezetésével az iskolánál gyülekeznek a 
fogadásunkra. Az örömteli üdvözlések 
után, vers és énekszó mellett adtuk át a ráti 
iskolának vitt ajándékokat: az értékes 
könyvcsomagot és 10 db. tabletet. Kis 
megvendégelést követően falunézőbe in-
dultunk. A református templomban Szim-
kovics Tibor  nagytiszteletű urat hallgat-
tuk a gyülekezet és a templom gazdag 
múltjáról, aktív, reményteli jelenéről. A 
ráti reformátusok száma közelíti a 400 főt, 
harmaduk el is jár az alkalmakra. Temp-
lomuk kertjében 2014. óta áll az I. és II. 
világháború áldozatainak emlékműve. 
Továbbmenve a jó karban lévő római ka-
tolikus templomról megtudtuk, hogy az 
elmúlt években magyarországi támoga-
tás hozzáadásával sikerült szépen felújí-
tani. A Szent Mihály főangyal titulusú 
templomban a liturgia nyelve magyar, lel-
készük Ungvárról jár ki. A plébánia kert-
jében áll a sztálini önkény áldozatainak 
emlékműve, a munkalágerekbe elhurcolt 
ráti magyarok tiszteletére. A harmadik 
templom Ráton a görög-katolikus egy-
házközségé, melynek rendezettsége a hí-
vek odaszánását dicséri. További neve-
zetesség Ráton a faluközpontban a Nem-
zetőrök kopjafája, melyet magánsze-
mélyek adományként állíttattak. Miköz-
ben ismerkedtünk a valamikori Nagy- és 
Kisrátból egyesített Ráttal, az égi áldás 
erősen tombolt, így kissé ázottan-fázottan 
fogyasztottuk el a közös vacsorát és 
örömmel mentünk szállásainkra. Sajnos 
másnap is borús idő köszöntött ránk, de 
azért lelkesen indultunk el egész napos ki-
rándulásunkra, Lénárd tanár úr kíséreté-
ben. Jó egy órás buszozás után tárult elénk 
a síkság közepéből kiemelkedő vulkani-
kus domb, a tetején elegánsan álló a vár-
ral, mely Munkács ékessége. Múltja egé-
szen a tizedik századig nyúlik vissza, 
mely mint erődítmény, a tatárjárás után is 
állva maradt. Építő keze nyomát Szent 
László király és Károly Róbert is rajta 
hagyta, de az egykori koronatulajdon 
Mohács után erdélyi fejedelmekhez ke-
rült. Az 1600-as években a Rákóczi csa-
lád uralta a nehezen bevehető hadierő-
dítményként számon tartott épület-
együttest. A leghíresebb birtokosa a le-
gendás Zrínyi Ilona volt. Az osztrák csa-

patok három évig tartották ostrom alatt a 
várat, de I. Rákóczi Ferenc özvegyét, a vá-
rat védő Zrínyi Ilonát nem tudták legyőz-
ni. A későbbi korokban a vár börtönként, 
kaszárnyaként, majd iskolaként is funk-
cionált. Ma múzeum, legnagyobb része 
szépen helyreállított. Nagy elégtétel ne-
künk magyaroknak, hogy bár az 1896-ban 
felavatott millenniumi Turul madarat Tri-
anon után földre kényszerítették (lerom-
bolták), de 2008. óta újra ott feszíti szár-
nyait a munkácsi vár északi bástyáján. Itt 
jártunkat a várkápolnában felhangzó há-
laénekkel és koszorú elhelyezésével tet-
tük emlékezetessé.

Munkácstól 25 km-re a szolyvai 
láger emlékművét ejtettük útba, ahol 
1944. végén több tízezer embert, több-
ségében magyart hurcoltak a gyűjtőtá-
borba, majd onnan évekig tartó „malenkij 
robotra”. A táborban a bevagonírozásra 
várókat méltatlan körülmények között 
tartották, az éheztetés, a rossz higiéniás 
körülmények miatt elhatalmasodtak a fer-
tőző betegségek. Sokuknak ez lett a vesz-
te. Szinte nincs olyan magyar család Kár-
pátalján, akinek Szolyván, a tömegsírban 
ne lenne hozzátartozója. Az alcsútdobozi 
delegáció nevében mi is meghúztuk az 
emlékhely kisharangját, koszorúzással, 
versmondással, miatyánkkal hajtottunk 
fejet az áldozatok emléke előtt.

A kanyargós-kavicsos Latorca fo-
lyó mentén haladtunk tovább újabb cé-
lunk felé, a magyar történelmet és népünk 
sorsát döntően meghatározó emlékhe-
lyünkhöz, a Vereckei-hágóhoz. A hágó, 
amely egy hosszan elhúzódó laposabb 
hegygerinc, 839 m magasan biztosít át-
haladást a Kárpátok magaslatai között. A 
csúcsra felvivő 6,5 km-es szerpentin bur-
kolatának állapota gyalázatos. A merede-
ken csak lépésben haladó Puskás busz 
utasai azonban csillogó szemmel és ra-
gyogó lélekkel szívták magukba az ősma-
gyarok által is bejárt terület látványát. A 
táj lélegzetelállító szépsége a hágó tete-
jén, a Honfoglalási emlékműnél bonta-
kozik ki teljes valóságában. Amerre a 
szem ellát, kövér lankák, dús erdők, ara-
nyosföldű szántók váltják egymást, hisz-
szük, hogy ugyanazok, amelyek a Kárpát-
medencébe bevonuló egykori magyarok-
nak is biztos megélhetést ígértek. Az igé-
ző helyszín a végtelenség érzésével tölti el 
a szívet. Őszintén szólt szavalónk ajkáról 
a Szózat, és lelkünk mélyéből csendült az 
énekszó. Koszorúnk is vallott: „A nagy vi-
lágon e kívül nincsen számodra hely, áld-
jon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod 
kell!” 

Jó kétórás visszaút után, az Ung 
folyó partján parkolt le az autóbusz. 
Ungvári sétánkat a gyalogoshíd lábánál 
kávéra, sörre, üdítőre hívogató étterem-
ben kezdtük. Hosszúra nyúlt a kiránduló-

nap, jól estek a frissítő italok. Aztán az 
ungvári vár felé vettük az irányt, elhalad-
va az egykori zsinagóga épülete mellett, 
amely ma a zeneiskola részeként a Fil-
harmónia koncertterme. A zsidóság meg-
határozó szerepet töltött be Kárpátalja 
polgárosodásában. 1930-ban a város 27 
ezres lakosságának csaknem negyede zsi-
dó volt, három felekezettel. A Holocaust 
és a kivándorlások után ma már minimá-
lis a zsidók aránya. A várba sajnos nem 
tudtunk bemenni, de megtudtuk, hogy 
története a régmúltba nyúlik vissza. A 
korai Árpád-házi királyok alatt várispán-
ság volt itt földvárral, a kővár a tatárjárás 
után épült. A mai olasz rendszerű várfalak 
a 16. században elkezdett és a 18. századig 
elhúzódó átépítések eredményei. A vár-
ban múzeum és képtár van. Közvetlenül a 
vár mellett takaros skanzenre bukkan-
tunk, értékes néprajzi gyűjteménnyel, 
gyönyörű virágos és zöld környezettel. A 
nagyon szépen gondozott falumúzeum 
Kárpátalja népi faépítészeti emlékeit mu-
tatja be. Ungvár főbb nevezetességeinek 
feltérképezését az idő-szűke miatt rövidre 
kellett fognunk, jócskán esteledett amikor 
visszaértünk szállásainkra.

Harmadnap korán keltünk, de ra-
gyogó napsütésre! A délelőtt folyamán 
énekkarunk előbb a katolikus misén, majd 
a református istentiszteleten is szolgált. 
Felemelő érzés volt a ráti egyházi alkal-
makon részt venni, a helyi emberek életé-
be ilyen módon is bepillantani. Ebéd után 
Mészáros János Elek és Nagy Anikó adott 
szép műsort Ráton. Énekükkel sokak szí-
vét megérintve, könnyeket csaltak a sze-
mekbe. A koncert után elbúcsúztunk kár-
pátaljai barátainktól, és a testvérkapcso-
lat további folytatásának szándékával ha-
zaindultunk. A határ előtti „magazinban” 
feltankoltunk finom édességekkel és itó-
kával, majd sorsunkat vállalva beálltunk a 
határátlépésre várakozók sorába. Éppen 
három órába telt, mire az ellenőrzéseken 
átjutottunk, így jóval éjfél utánra járt az 
óra, amikor hazaértünk szeretett falunkba, 
Alcsútdobozra.

Köszönjük Tima Mária alcsútdo-
bozi virágos vállalkozónak az utazáshoz 
felajánlott koszorúkat.

Tóth Erika

Köszönetemet fejezem ki a ráti láto-
gatás szervezőinek, hogy részese le-
hettem a kárpátaljai kirándulás él-
ményének. 

Szabó Istvánné, Ili

Postánkból

folytatás a 1. oldalról
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Kézműves alkotótábor  

Helyszín: Alcsútdoboz Sportcsarnok
Időpont: 2017. június 26-tól június 30-ig

Időtartam: naponta: 8:30 – 16:00

Tematika: 
A régi kedvencek:

I. Az üvegfestés 1-2. nap
Vizes bázisú, oldószer mentes üvegfestékkel. 

Befőttes üvegek, üvegtálkák, üvegvázák,
mécsesek elvarázsolása színekkel.

(Otthonról hozott, vagy gyűjtött üvegtárgyakat
hozz magaddal, ha tudsz!)

II. A lehúzható üvegfesték 3-4. nap
Műanyag fóliára dolgozva színes matricákat 

készítünk, melyekkel ablakot, tükröt és más sima 
felületet díszíthetünk. A matricák áthelyezhetők.
A minták sablonok, vagy saját tervezés alapján 

készülhetnek.
5.  nap

A megkezdett munkák befejezése.
Kirándulás az Alcsúti Arborétumba.

Költségek: 7000 Ft / hét
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Jelentkezni lehet: 2017. június 25-ig
az Óvodában T. Tóth Gabriellánál

(+36 70 336 1595) vagy a Sportcsarnokban
Fekete Ritánál (+36 70 450 8738).

Minden ügyeskezű, alkotni vágyó gyereket 
szeretettel várunk!
T. Tóth Gabriella

óvodapedagógus, kézműves oktató

SPORTTÁBOR
ALCSÚTDOBOZ SPORTCSARNOK

2017. JÚLIUS 3-7.

Programok
   

sorverseny, váltóverseny, akadályfutás
labdajátékok – foci, kosár, pingpong,

zsinórlabda, tollas 

kalandozások gyalog és kerékpárral 
ügyeskedés rollerrel

pacsálós vízi csata, számháború,
kötélhúzás, szkander

vattacukor
1 perc és nyersz vetélkedő 

lovaglás, golf, kempo 
tűzoltó program, kutyás bemutató

További információ:
Dóczé Jánosné Zsuzsa néni

táborvezető
(06-20-412-6217, szazsume@freemail.hu)

Jelentkezés:
Fekete Rita Alcsútdoboz Önkormányzat

Jelentkezési határidő: 2017. június 16.

Részvételi díj: 7.000 Ft

Vállalkozását fejleszteni, lakóházát felújítani szándékozókat 
várják a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. munkatársai 
térítésmentes tanácsadásra martonvásári irodájukba, de előzetes 
egyeztetés alapján helyszínen is segítséget nyújtanak.

A Programiroda munkatársainak elérhetősége:
Martonvásár, Szent László u. 24.
(Családsegítő kapubejáró melletti iroda
Hétfőn 8-16:30, K-P egyeztetés szerint)
Dr. Pálmainé Folmeg Zsuzsanna, 20/376-3307,
palmaine.folmeg.zsuzsanna@szpi.hu
Soponyai László, 20/595-7949, soponyai.laszlo@szpi.hu
 
LAKOSSÁG - energiahatékonysági hitelprogram

A lakosság számára összesen 115 milliárd forint uniós fejlesztési 

forrás áll rendelkezésre kölcsön formájában a lakóépületek ener-
getikai korszerűsítésére. A GINOP keretében megjelent, az 
MFB Pontokon április 24-től igényelhető, nulla százalékos ka-
matú hitelprogram a lakóépületek energiahatékonyságának és 
megújuló energia felhasználásának növelésére nyújt fedezetet, 
akár az Otthon Melege program gázkazán, vagy konvektor cserét 
támogató hazai pályázati forrást kiegészítve, akár önállóan.

VÁLLALKOZÁSOK – szűkülő lehetőségek

A kormány 2017. március 31-ig minden pályázatot kiírt a 2020-
ig tartó fejlesztési keretből, így különösen nagy az elkövetkező 
időszak jelentősége.

PÁLYÁZATOKRÓL ÉS HITELEKRŐL TÉRÍTÉSMENTESEN
SZÉCHENYI PROGRAMIRODA
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Pindroch Csaba
színművész előadása

Segítség megnősültem!
Sebestyén Elemér

egyszemélyes vígjátéka

Az előadás alatt a

SZÍNNEL – LÉLEKKEL

MŰVÉSZETI EGYESÜLET

alkotóinak kiállítása tekinthető meg

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK 2017.
PROGRAMAJÁNLAT

2017. június 18. 18 óra: 
 Pindroch Csaba színművész fellépése
 „Segítség megnősültem” egyszemélyes vígjáték
 Színnel-Lélekkel Egyesület kiállítása

2017. július 23. 17 óra:
 Sudár Annamária előadóművész fellépése
 „Mindannyiunk atyja – Arany János tanár úr”
 Bacsó Márta festőművész emlék-kiállítása

2017. augusztus 20. 17 óra:
 Kováts Kolos operaénekes fellépése
 Közreműködik: Nagy Márta zongoraművész
 Molnár Tímea operatanszakos hallgató
 Helyi alkotók kiállítása
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