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Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola 

Február 4-én az Alcsútdobozi József Ná-
dor Általános Iskola farsangi bált rende-
zett a Sportcsarnokban. Az osztályok az 
osztályfőnökök felkészítésével zenés-
táncos műsort adtak elő. A 8. osztály ta-
nulói hagyományos palotást táncoltak, 
amelyet Keindl Zoltánné tanított be. A 8. 
osztály látványos palotás nyitótánca után 
az 1. osztályból Hófehérke és a hét törpe 
látogatott meg minket, Tündi néni felké-
szítésével. Majd a 2. osztály mókás és öt-
letes bábokkal táncolt strucc táncot Trézi 
néni vezetésével. A 3. osztály és Marika 
néni Mary Poppins esernyőtáncával meg-
tanított minket, hogy mosolyogni kell. A 
4. osztály Marietta nénivel Brazília színes 
madarait hozta el nekünk, színes jelme-
zekkel és karneváli zenével. A felső év-
folyam idén egymásba fonódó történetet 
adott elő az Óz, a nagy varázslóból. Az 
oroszlánok, a bádogemberek és a madár-
ijesztők segítettek legyőzni a boszorká-
nyokat Dorothy-nak és Totónak, akiket 5. 
osztályos gyerekek játszottak. Az 5. osz-
tályból a fiúk a bátor oroszlánokat vará-
zsolták közénk, akiket Kata néni készített 

Elűztük a telet

fel. A 6. osztályos fiúk, mint bádogem-
berek szerepeltek, a lányok pedig, mint 
boszorkányok ijesztegettek minket. Őket 
Mariann néni készítette fel. A 7. osztályo-
sok a madárijesztők táncát adták elő Judit 
néni felkészítésével. A műsor végén pedig 
mind a három osztály közösen búcsúzott 
el a közönségtől egy közös tánccal. A pe-
dagógusok is színpadra léptek, mint taka-
rítónők, akik koreográfiájukban megle-
petésként keringőt és diszkót is táncoltak. 

Fokozta a hangulatot, hogy néhány szülő 
is színpadra lépett meglepetés műsoruk-
kal. A farsangi bál jelmezversennyel foly-
tatódott, ahol ötletesebbnél ötletesebb jel-
mezeket készítettek a szülők, finomságok 
várták a vendégeket a büfében. Volt zsák-
bamacska, tombola, bál szépe választás, 
és a fiatalok nagy örömére az estét végül 
diszkó zárta, amelyen mindenki táncolha-
tott és bulizhatott.        

Baráth Judit angol tanárnő

A népi időjóslás szerint, ha február 2-án 
kijön a medve a barlangjából és meglátja 
az árnyékát, akkor úgy megijed, hogy 
még legalább negyven napra vissza is bú-
jik, mert folytatódik a zord tél. Ám, ha 
nem lát árnyékot, jön a tavasz! Mi ezt sze-
rettük volna „tudományosan” bizonyítani 
ezen a hideg, téli reggelen. Ezért a József 
Nádor Általános Iskolába meghívtunk 
minél több téli álmából ébredő macit. Iga-
zán szívmelengető érzés volt látni, ahogy 
kicsik és nagyok, nyíltan vagy táskából 
félig kikandikálva, de hozták és hozták a 
macikat. Mi, felnőttek is boldogan ölel-
gettük a már régen elfeledett medvéinket, 
és örömmel láttuk, hogy a nagyobbaknak 
sem ciki a maci! A reggeli Macigyűlésen 
kiderült, hogy 211 medvét csalogattunk ki 
az otthoni „barlangokból”. Ezen úgy fel-
lelkesültünk, hogy finom mézet nyalogat-
va elindultunk az udvarra, hogy kezdetét 
vegye a kísérlet. Nagy örömünkre egyet-
len macinak sem láttuk az árnyékát, így 
megállapítottuk, hogy jön a tavasz! Per-
sze, az egész délelőtt macisan telt. Nyíltan 
ülhettek a padokon, bevontuk őket a szö-

veges feladatokba, bármikor oda lehetett 
bújni hozzájuk, macis dalok szóltak a 
hangszóróból. A legtöbb kis kedvencet 
behozó osztály Vándormaci-díjat kapott. 
A nap végén kicsit szomorú érzés volt el-
pakolni, és a régi helyükre rakni a maci-

kat, de jövőre újra visszavárjuk őket. Biz-
tos vagyok benne, hogy a polcokon ál-
modozva ők is úgy gondolják, hogy ez 
egy igazán szép, brumis nap volt!

                                                                                                                         
Szanyiné Halgancz Teréz

Macik az iskolában

A 2017.évi palotás táncosok

Macik az iskolában
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hírei, eseményei

Minden évben a 8. osztályos gyerekeknek 
és családjaiknak nagyon nehéz feladatot 
jelent a pályaválasztás. Mi legyen a gye-
rek? Hova is menjen továbbtanulni? A si-
keres továbbtanulás egyik nagyon fontos 
feltétele, hogy már 6. és főleg 7. osztály-
ban nagy hangsúlyt kapjon, hiszen nem 
mindegy, hogy milyen érdemjegyek lesz-
nek és milyen lesz az írásbeli eredménye.

Nálunk 16 tanulót érint ez a dolog. 

Sajnos az ellazított idők most akár vissza 
is üthetnek. Szerencsére a 8. évfolyamra 
nagyon pozitív lett a hozzáállás, így tíz 
tanuló négyes feletti eredményt produ-
kált. A jelentkezések során igyekeztem a 
szülőket és a gyerekeket meggyőzni a re-
ális választásról. Az Arany János Tehet-
séggondozó Programba 4 tanuló jelentke-
zett, közülük 3 főt fel is vettek. 1 lány 
4,88-as átlaggal jobb gimnáziumokat vá-
lasztott, míg 1 fiú szintén jó eredménnyel 
gimnáziumot és szakgimnáziumot jelölt 

Továbbtanulás be. A maradék 11 fő szakgimnáziumok és 
szakközépiskolák között választott. Van-
nak, akik hiányszakmát pl. általános la-
katos, gépi forgácsoló stb. választottak. 
Továbbra is népszerű a pincér, cukrász, 
karosszérialakatos szakma, de jelentkez-
tek péknek, hústermék gyártónak, eladó-
nak is. Sok függ még a pályaalkalmassági 
vizsgálatok eredményétől is. Bízunk a jö-
vőben és a sikeres felvételi elbírálásban.

Béndek László
a 8. osztály osztályfőnöke

Régiónkban az a hagyomány, hogy a Rá-
kóczi Kupa néven futó labdarúgó diák-
olimpiát két fordulóban rendezik meg: az 
első fordulót ősszel Bicskén, a másodikat 
tavasszal Felcsúton. Az őszi fordulóra 
minden iskola nevezhet és a csoportmér-
kőzések és döntők után ott kialakult vég-
eredmény alapján az első négy csapat jut 
tovább a tavaszi döntőbe, ahol eldől a vég-
ső sorrend és a megyei fordulóra való to-
vábbjutás is. Ez idén két csapatunknak is 
sikerült: mind az első, mind a második 
korcsoportos gyerekek harmadik helyen 
jutottak tovább a felcsúti döntőbe. A ta-
vaszi fordulókra múlt héten került sor, a 

bejutott csapatok körmérkőzést játszot-
tak, és így alakult ki a végső rangsor. A 
kicsik (2008 és később születettek) hét-
főn, az Endresz György iskola és bicskei 
Csokonai csapataival mérkőztek meg, és 
végül a harmadik helyen végeztek. A 
második korcsoport (2006 és 2007-es 
születésűek) csütörtökön Mány, Bicske 
Csokonai és Csákvár csapataival kerültek 
szembe. Mind a mányi iskola, mind pedig 
bicskei gyerekek ellen igen nehéz mecs-
cset játszottak, de végül mind a két csa-
patot nagy gólkülönbséggel győzték le az 
alcsúti tanulók. Az első helyért a csákvári 
iskolával kellett megküzdeniük, de végül 

őket is magabiztosan legyőzve az alcsút-
dobozi iskola megnyerte a régiós döntőt 
és ezzel bejutott a II. korcsoportos megyei 
labdarúgó diákolimpiai döntőbe!

Csapattagok I. korcsoport: Matus 
Emese, Kipe Norbert, Fényi Milán, Bíró 
Gábriel, Soltész Henrietta, Beke Levente, 
Szendefi Levente, Marton Hetény. II. 
korcsoport: Antal Márton, Keindl Gergő, 
Budai Kristóf, Ángyás Ferenc, Marton 
Kenéz, Jére Dávid, Czene Gergely, Mar-
ton István, Simon Kristóf, Oros László.

Siposné Bokor Katalin testnevelő

Gratulálunk a gyerekeknek, és köszönjük 
a munkáját Kata néninek, aki a gyerekeket 
felkészítette!

Rákóczi Kupa tavaszi forduló-döntő

Vidám hangulatban telt iskolánk immár hagyományosan meg-
rendezésre kerülő Valentin napi bálja. Nagyszerű és felejthetet-
len élményt jelentett annak a számos vendégnek, aki megtisztelte 
bálunkat a jelenlétével. A rendezvényt azonban sok előkészület 
előzi meg. A szombati díszítés mindig jó hangulatban zajlik. Ta-
nárok, szülők és gyerekek ilyenkor egy kicsit közelebb kerülnek 
egymáshoz. Hasonló lelkesedéssel készülnek a bálra a műsorban 
szereplők is. A 8. osztályos tanulók mindig látványos palotás tán-
cukkal örvendeztetnek meg bennünket. A tánc-mester Keindl 
Zoltánné Mariann néni volt. A bőséges és ízletes vacsorát a Hege-
dűs Vendéglőnek köszönhetjük. A talpalávalót idén is a Sylver 
zenekar szolgáltatta. A jó hangulatot a hajnalig tartó tánc és mula-
tozás jelezte. Nagy sikere volt az első alkalommal megrendezett 
Szerelmesek Vetélkedőjének is. A játékosok bizonyíthatták, 
hogy mennyire ismerik egymást. A szülőktől és a támogatóktól 
nagyon sok felajánlás érkezett. Rengeteg értékes és ötletes tom-
bola ajándék gyűlt össze. A hajnalig tartó mulatozás után kicsit 
fáradtan, de élményekkel tértünk haza. Az idei bál bevételével 
szeretnénk gyarapítani a tavaly összegyűlt összeget, melyet mint 
mindig most is iskolai diákok támogatására fordítunk. Köszön-
jük a szponzoroknak, a rendezvényt patronáló szülőknek, a fellé-
pő diákoknak, hogy lelkes munkájukkal, támogatásukkal lehető-
vé tették a színvonalas esemény megrendezését. Reméljük, jövő-
re is ilyen jó hangulatban, vidáman rophatjuk együtt újra a táncot.                                  

Boncz Mária SZMK elnök helyettes

Valentin napi bál!
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

„Ti vagytok a föld sója.” Jézus ezzel azt mondta: aki őt követi, 
annak arra kell vállalkoznia, hogy a föld sója, ízesítője lesz. Tehát 
nekünk, keresztényeknek a jézusi életforma megélésével szebbé, 
ízesebbé kellene tennünk környezetünk életét.

Sajnos sokan a keresztények közül jobban kedvelik a 
„sótlan” világot. Visszavonulnak, hallgatnak, kétségbeesnek, ha 
ellenséges megnyilvánulásokat hallanak. Oly sok lelkipásztor és 
hitoktató fáradozik hiába, hogy a keresztényeket kis közösségek-
be csoportosítsa, ahol egymást segítve és támogatva meg tudnák 
valósítani, hogy valóban a környék, a község „sója” legyenek.

Kevés elmenni a szentmisére, hogy onnan lélekben feltöl-
tődve hazamenjünk a családunkkal a családba. Ha így teszünk, 
akkor a „kincset” nemhogy keresnénk, hanem inkább elrejtjük. 
Elrejtjük a szomorúak, a magányosok, a még nem hívők elől. És 
még fel is mentjük magunkat: felesleges kísérletezés, az emberek 
közömbösek, ellenségesen fogadják jóindulatú közeledésünket, 
még ki is nevetnek. De nekünk küldetésünk van! S ez a küldetés 
nem azt jelenti, hogy mi keresztények sajnálkozva elkönyveljük, 
milyen sok a hitetlen ember. Hanem éppen ezekhez a hitetlen em-
berekhez kellene elvinnünk Jézus szeretetét és békéjét. De bezár-
kózunk saját kis világunkba és olcsó kifogásokkal kibúvókat ke-
resünk: sajnos nem érek rá… más dolgom van… vendégeim ér-
keznek. Néhányan nyíltan kimondják: hagyjanak békén, én min-
dent megteszek, amit egy jó kereszténynek kell. Befizetem az 
egyházi adómat, jelen vagyok a szentmisén. Mit akarnak még? 
Mindenki törődjön a saját lelkével. Nem vagyok felelős mások 
üdvösségéért.

Pedig ez nem igaz! Mi keresztények felelősek vagyunk 
azokért, akik még távol vannak Jézustól. Igenis, nekünk sónak, 
ízesítőnek kell lenni a világban. Ismerjük a fűszerezés receptjét – 
Jézus életét és tanítását –, de nem adjuk tovább. Vigyázzunk, 
mert így a kereszténységünk olyan állóvízzé változik, amelyben 
a víz megposhad.

Minden keresztény életet élőre sok „nem keresztény” jut, 
akit Isten előtt „ízessé” kell tenni. Ezt a feladatot Jézus Krisztus 
rótta ránk, akár tetszik, akár nem.

„Ti vagytok a világ világossága!” Mennyire nagy jelen-
tőséget tulajdonítunk, hogy utcáink kellőképpen meg legyenek 
világítva, mert így nagyobb a közbiztonság, kisebb a balesetve-
szély. Közben talán nem is gondolunk arra, hogy ennél még fon-
tosabb és jelentősebb a „lelki fény”, amely bevilágít a lelkekbe.

Jézus nevében véghezvitt jótett, segítség, gondoskodás… 
magától világít, másrészt fényt vet Isten jóságára. A jótettet ne-
hezebb elrejteni, mint a gonoszságot.

Valljuk be őszintén, a mi fényünk sokszor nagyon szeré-
nyen pislákol. Pedig nekünk nagy-nagy fénnyel kellene kira-
gyogtatnunk azokat a lelki, szellemi értékeket, amelyek képvise-
letét ránk bízták. Manapság egyre többen használnak otthonuk-
ban energiatakarékos izzókat, hogy áramot spóroljanak. Ám ez-
zel a lelki „árammal” éppen fordítva kell majd elszámolnunk. 
Aki nem akar a világ világossága lenni – hanem a fényt, amit 
árasztania kellene, véka alá rejti –, aki arra törekszik, hogy a 
helyre épített házát ne lássák meg az éhező és szomjazó vándo-
rok, meglehet súlyos árat fizet majd takarékosságáért.

Jézus, amikor azt mondta, hogy próbáljunk fényt árasz-
tani, nem kért lehetetlent, nem kívánt semmi olyant, ami erőnket, 
tehetségünket felülmúlja. Azt kéri, hogy következetesen és szi-
lárdan – ha el is bukunk, mégis felállva – vinnünk kell azt a lám-

Ízesíteni és világítani

pást, mutatnunk kell másoknak is az utat, amely az igazság és az 
élet felé vezet.

Talán éppen a mi bűnünk, sok hívő ember eltévelyedése, 
vagy az, hogy az Istent keresők nem érnek célba. Mert mi nem 
világítjuk meg jól az igaz utat, és ezért hamis fényjeleket követve 
különböző szekták zsákutcájába kerülnek. Jézus óvva intett min-
ket a hamis prófétáktól. De ha mi nem világoskodunk, akkor a 
keresők, az ingadozók sötétségben járnak, és nem találják meg az 
igazi Prófétát, Jézust.

És még az sem elég, hogy jócselekedeteink világosságot 
gyújtsanak az emberek között. Ahhoz, hogy a lámpásunk tiszta 
fényt árasszon, időnként meg kell tisztítani a kanócot a bűnbánat 
szentségében, olvasnunk kell rendszeresen a Szentírást, mert a 
hitünket újra és újra meg kell erősíteni.

Egyházunk történelme folyamán éltek olyan önfeláldozó 
emberek, akik életüket is feláldozva vállalták a vértanúságot, 
hogy a gyengéknek, a hitükben megingóknak megmutassák a he-
lyes utat. Vértanúhalált haltak, mert a fényesség, amit az életük 
árasztott, bántotta azokat, akik az embereket sötétségben akarták 
tartani. És manapság is ezrek és ezrek adják életüket ezért. Ne-
künk talán nem kell az életünket feláldozni. De a birtokunkban 
levő fénnyel és szívvel utat kell mutatnunk másoknak, hogy le-
gyen kit és mit követniük.

Varga Imre

Végre elérkezett a várva várt tavasz, és elérkezett közösségünk 
számára a nagyböjt újjáteremtő időszaka. Felmerülhet a kérdés, 
vajon hogyan lehet újjáteremtő, ami kevesebb, sőt megszorítás-
sal jár, vagy lehetőséget vesz el?

A válasz megadásához el kell mélyülnünk a Szentírás ta-
nításában. A lehetőségek beszűkülésén túlmutat már az ószövet-
ség tanítása is, végleges választ erre a kérdésünkre azonban, a 
Jézus böjtölésének története melletti elidőzés ad. Lássuk, hogyan 
fogalmaz Szent Máté evangéliuma a 4. fejezetben: „Akkor a 
Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse.”

Isten Szentlelke sarkall arra, hogy olykor elvonuljunk egy 
magányos helyre (értsük ezalatt a lelkiismeretünk mélyét, ahol 
szembesülünk önmagunk valójával), és megengedi, hogy a Go-
nosz lélek (értsük ezalatt mindazt, ami nem Isten szeretete felé 
visz minket) megkísértsen. Isten megengedi, sőt küld, hogy ki-
próbáljuk emberségünket. Láttatni akarja velünk, hogy mire va-
gyunk képesek megfosztva megszokásainktól, vagyonunktól, 
azoktól a körülményektől, amelyeket mindennaposnak tartunk, 
amiről úgy gondoljuk, hogy „jár nekünk”. A böjt tehát próbatétel.

Vegyük sorra a bibliai kísértéseket, és hogy miként kerü-
lünk kapcsolatba ezekkel a kissé talán meseszerű epizódokkal?

Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: „Ha Isten Fia 
vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” Azt fe-
lelte: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.”

A kísértő meg akarja mondani, mit tegyünk: először testi 
szükségleteinket veszi célba. Nagy igazság, hogy üres gyomrú 
embernek elsősorban egy falat kenyérrel lehet az evangéliumot 
hirdetni, pusztán a jól lakottság érzése azonban aligha merítené 
ki emberi létünk teljességét. Az ember tulajdonsága a fizikai lét-
mód, de nem a teljessége, mint az állatoknak. Képes szellemileg 
felmérni: arra hivatott, hogy Isten szeretetét elfogadja és viszo-
nozza ezen a világon, amihez az ígéret szerint megkap mindent, 
ami szükséges. Félreértelmezi helyét a vi-lágban az, aki csak 

Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

Készület
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saját szükségletei azonnali és közvetlen 
kielégítésére használja életét. 

Nyilván a kísértő is tudja, hogy 
azért ezt a szintet sokan meghaladják, és 
nem adja fel. Most a szent városba vitte az 
ördög, és a templom párkányára állította. 
„Ha Isten Fia vagy, vesd le magad, hiszen 
írva van: Parancsot adott angyalainak, a 
kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe 
üsd a lábad.” Jézus így válaszolt: „Az is 
meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istene-
det.” A kísértő hozzánk, keresztény hí-
vekhez is szól – az életben, sorok között 
megbújva, sunyi módon: hányszor gon-
doltuk már különbnek magunkat, hány-
szor lenéztük azokat, akik nem járnak kö-
zösségeinkbe, és egyáltalán bárkit, aki vé-
leményünk szerint kevesebb nálunk vala-
miben. Hányszor éreztük gőgösen Isten 
színe előtt is, hogy mi vagyunk azok, akik 
tudjuk és meg is mondjuk a tutit… És 
hányszor gondoltuk már, hogy mi berke-
ken belül vagyunk, mi majd lepacsizzuk 
Istennel a dolgainkat… Jézus azt mondja: 
Ne kísértsd Uradat, Istenedet.

Majd kísértő színvallásra késztet. 
Végül egy igen magas hegyre vitte az ör-
dög, s felvonultatta szeme előtt a világ 
minden országát és dicsőségüket. „Ezt 
mind neked adom, ha leborulva imádsz 
engem.” Tegyük maivá ezt a mondatot va-
lahogy így: A szeretet ellen kísértő lény, 
különböző ember alkotta eszközök segít-
ségével, megmutat mindenféle csillogó-
villogó teremtett dolgot vagy kézzel ké-
szített tárgyat, amely az ember hiúságát és 
önzését kihasználva rendkívül alkalmas 
lehet arra, hogy elfordítsa gondolatát Isten 
örök parancsától, a szeretet törvényétől. 
Hiszen mit jelent Isten törvénye az ostoba 
percembernek, aki mások szeretete he-
lyett végre drága kocsit vehet, felcico-
mázhatja és kigyúrhatja magát, elutazhat 
a világ végére és vissza, eldöntheti, hogy 
nadrágot vagy szoknyát hord, az akaratát 
minden áron keresztülviheti, kiválogat-
hatja, kit szeret, és akit nem, annak az éle-
tét is büntetlenül elveheti, mert teremtett 
magának Isten országa helyett egy társa-
dalmi közeget, amely mindezt szemreb-
benés nélkül eltűri. De Jézus nem tűri el. 
Jézus elutasította: Távozz, ördög! Meg 
van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak 
neki szolgálj!

A nagyböjt igazodás. Attól, hogy 
vega vagyok, még nem tartottam keresz-
tény böjtöt. A nagyböjt megtérés, vissza-
találás, az értelem Isten felé fordítása. Ad-
ja Isten, hogy arról mondjunk le, amiről 
nehezebb, és azt adjuk embertársainknak, 
ami nem felesleg, hanem nekünk is és ne-
ki is jó és hasznos. A nagyböjt arra való, 
hogy az emberszeretet segítségével talál-
juk meg Istent. 

Jäger Tamás

Nemzeti ünnep következik, ezért nem 
mindennapi kérdést hoztam előtökbe. 
Nem könnyű ennek a tárgyalása és kevés 
adatot találunk a témáról. Magyar va-
gyok, van Jézus hitem, a magyar nemzet-
hez tartozom, a Kárpát-medence a hazám, 
amit egyszerűen csak Magyarországnak 
hívunk. Első ránézésre nem is olyan nehéz 
ez a kérdés, vagy mégis? Hogyan függ 
össze a hit a hazával, a nemzettel és az 
egyházzal. Számos akadály gördül azon-
nal elénk. Ha katolikus vagyok, akkor ott 
van Róma. Ha református vagyok, akkor 
csak a hittel foglalkozzunk. Az élet azon-
ban sokkal összetettebb, mint gondol-
nánk. Egyik nem zárja ki a másikat. 

De miért félünk egységben tár-
gyalni és látni a dolgokat. A sok negatív 
hatás megtette a magáét. A történelmünk 
is látszólag sok bajt zúdított ránk az elmúlt 
XX. században. Nem kell félnünk a kér-
déstől, hanem beszélnünk kell róla, mert 
elindít bennünk valamit. Mielőtt beszé-
lünk róla, a sorrend nagyon fontos, hogy 
át ne essünk a ló másik oldalára. 

Ha a haza sorsa a szívügyünk, ak-
kor először Istent és az Ő Szent Fiát Jézust 
kell keresnünk. Előbb Őt kell szeretnünk. 
Miért is? Mert akkor a hit szemével egész-
ségesen tudunk tekinteni a hazánkra, a 
nemzetünkre. Mentes lesz mindenféle 
mások fölé helyező hangsúlytól. A ma-
gyarnak a feladata a világban az Isten 
szolgálata, ezen a szolgálaton keresztül az 
emberiség gyógyítása. 

1. Hit-Haza A haza fogalmától el-
választhatatlan a hazaszeretet és a nem-
zeti érzés. Enélkül az ember lakos, vagy 
alattvaló. A hazaszeretet a hit szemével 
sohasem érzelem kérdése, hanem mindig 
kötelesség. Felebaráti szeretet, munkál-
kodás a jó létért, kölcsönös segítség, a má-
sikért való élés, közös örvendezés és sors-
közösség. 

Tudjátok, Isten kedves döntése, 
hogy a magyaroknak adta e szép hazát, a 
Kárpát-medencét. Mi itthon vagyunk eb-
ben a hazában. Mind a nyelvünk, a ré-
gészet, a genetika, a kultúránk ezt mutatja. 
Itt születtünk, ez a nemzeti hovatartozá-
sunk. Isten így akarta. Ez óriási ajándék, 
ugyanakkor óriási tehertétel. A magyar-
nak sokat kell ezért szenvedni és hordozni 
más népeket. De ne féljetek, és ne szomor-
kodjatok, mert felülről kapjuk hozzá az 
erőt, méghozzá ingyen, kegyelemből. 
Egy Trianonba akármelyik nemzet bele-
pusztult volna, de mi nem vagyunk haj-
landóak „kipusztulni”. Mi vagyunk a leg-
nagyobb nemzet a Kárpát-medencében. 
Nekünk kell működtetni, mert akik elra-
bolták azok csak lepusztítani tudják. 

Ha a hit szemével nézünk a hazánkra, ak-
kor az nemcsak puszta szálláshely, hanem 
az a hely, ahol Isten otthont készített, itt-
hon vagyunk, és a helyünkön érezhetjük 
magunkat. Itt tanultunk meg imádkozni, 
Isten nevét segítségül hívni, kaptunk célt 
és küldetést a világban.

A hitben kapunk eszközt, hogy ért-
sem Isten tanítását a saját történelmünkön 
keresztül. Az Istenszeretet és a hazasze-
retet nem zárja ki egymást. Ma sokan el 
akarják választani egymástól. Rossz úton 
járnak és bennünket is hamis útra akarnak 
vinni. A hit szemével nézve a haza a földi 
életünk és a gyermekeink boldog jövőjé-
nek színtere és várjuk az Ő ígéreteinek a 
beteljesedését. Ezt elvitatni egyetlen egy 
népnek sincs joga. Ez nem találkozik az 
Isten akaratával.

Minden történelmi eseményünk 
tanít minket. Gondoljunk csak őseinkre: 
Nimródra, Hunorra, Magyarra, Attilára, 
Árpádra, Istenszerető királyainkra vagy 
Tinódi Lantos Sebestyénre, Dobóra, Zrí-
nyire, 1848, 1956 hőseire, akik vérrel áz-
tatták a földet, hogy legyen hol élnünk és 
imádnunk az Istent. A hazáról való lemon-
dás, beolvadás, szolgaság, nem a mi pa-
rancsunk az Istentől. Ezt jó, ha megje-
gyezzük. 

2.  Nemzet-Egyház Elválaszthatat-
lanok. A nemzethez tartozás = közösség. 
Az egyházhoz tartozás = Jézushoz tarto-
zás, ha élő hitem van. Egyik építi a má-
sikat, sohasem zárja ki egymást. Nem 
harcol egymás ellen. Közös cél = Isten 
szolgálata. A nemzet fiai az egyházban ta-
nulják meg az istenismeretüket, ember-
szeretetüket. Ma sokan hirdetik a nemzet 
fennköltségét, de közben nem hisznek Is-
tenben. Nincs szentséges életük. A hitet 
megpróbálják valamilyen ezoterikus vi-
lágban megélni, ahonnan Jézus teljesen ki 
van zárva, vagy nem értelmezhető for-
mában jelenik meg.

Ha kizárjuk Jézust az életünkből, 
akkor a nemzet ügyében hamis elváráso-
kat fogalmazhatunk meg mások javára. A 
test beteggé válik, mert az ember pusztítja 
magát különböző szerekkel és nem érzi 
jól magát a nemzet testében. Örökké elé-
gedetlenkedik, másokra panaszkodik és 
saját életét kilátástalannak látja. Belül van 
a hiba. A lélek nem tudja kiteljesíteni a 
testet, mert Istent nem ismeri.

A nemzet nyelvében él. Anyanyel-
vünkön szólítjuk meg Istenünket. Ezért 
használjuk az istentiszteleten a magyar 
nyelvet. A nyelv az olyan közeget teremt, 
amellyel megismerhetjük Istenünket. A 
vallásos szavaink mind eredeti magyar 

Ap. Csel 2:4-9, Zsolt 47:9.

Hit - Haza - Nemzet - Egyház

folytatás a 6. oldalon
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szavak, nem átvettek. Mélyen megragadja 
a valóságot és modellezni tudja a világ 
működését. A nyelvi közösségben átél-
hetjük, ahogy Isten beszél hozzánk, értjük 
kortársainkat. Akinek nincs ilyen részese-
dése a nemzet, a haza, a hit tekintetében, 
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az mindenképpen szegényebb ember. A 
nemzeti hovatartozást nem kell szégyell-
ni. A Mennyei Édesatya az utolsó ítéletkor 
minden nemzetet maga elé állít. Minket 
magyarként állít majd oda.

Olyan szép magyar nyelven Jézus-
ról beszélni, elmondani a világ dolgainak 

Életünk kétségtelenül csupa hajsza és ro-
hanás. Semmire sincs időnk, de mégis van 
úgy, hogy előkerül a múlt, felsejlik a gyer-
mekkor bizalma, öröme, vagy éppen ke-
mény szorításai, amik mind meghatároz-
ták életünk folyását. „Rohan az idő…” – a 
hajdani táncdalfesztivál jut eszembe. Tö-
megeket mozgatott meg, hozott lázba a 
dallam, és lelkesen énekeltünk Koncz 
Zsuzsával együtt. A dal szövegének igaz-
ságával nem is gondolva élveztük a fel-
hőtlen, büszke ifjúkorral járó szabadsá-
got. Úgy gondolom, a múltat a sebesen 
közelgő jövő, a feltarthatatlan gyors el-
múlás tengere borítja majd el. Múltunk 
folyamatosan mélyebbre és mélyebbre 
jut, szinte alig-alig kerül a jelen felszíné-
re. Mintha az elmúlt kor csak egy álom, 
csoda lett volna. Az ilyen apró emlékek 
vissza-vissza térnek egész életünkben, 
mint fénypontok csillannak elő, de a múlt-
nak csupán foszlányai egy óriási képből.

Egy ideje többször gondolok a 
nyárra, sokat küzdöttem a kemény tél ba-
jaival. Most, hogy jön a jobb idő, minden 
eshetőség megvan a tavaszra való hango-
lódásra. Az ember nagy élvezettel idézi 
magában a nyári nap melegét, a felhőtlen 
ifjúság szabad ámulatait. Na, de oly sok jó 
van még az életben a télen kívül! Gyakran 
megesik, hogy akaratlanul is eszembe jut 
a múlt Alcsútja, a jóságos gyermekkor  vi-
dám és mesébe illő világa. A falunk való-
ban gyökeresen megváltozott. A régi ké-
pek emlékezetembe lopják magukat, és 
fürkészik a régi időt. Büszkeség tölt el, 
hogy Alcsútnak számomra egy különle-
ges részén laktunk. Ez a fölszegi negyed 
igazán megnyerő része a falunknak. Az 
utcában ugyan kevés ház volt, de annál 
több eleven gyerek. Az utca jobb és bal ol-
dalát öreg szederfák szegélyezték. A kö-
zelünkben lévő kiserdő igen komoly 
vonzerőként hatott a gyerekekre. A foly-
tonos csaták színhelye, a győzelmek jó ér-
zéssel töltötték el a gyermeki szívet. A 
megannyi móka, játék és kacagás, vagy – 
mint a falvakban általában, a nyarak rek-
kenő hőségében – a Váli-víz egy szaka-

szán a gyerekek szorgalmából létesült 
strand. Nos, ez sem a folyóőrnek, sem pe-
dig a szülők nagy részének nem volt ör-
vendetes; és a megannyi sületlenség…  
Mindezeket utólag kellett „korrigálni”. 
Pedig sok dolog olyan okosnak látszott! 
Persze a gyermek a gondolkodásában 
még gyermek, de a bolondozásban és a 
csínytevésben viszont már eléggé nagy-
korú. Szóval kárt okoznak a tulajdon ked-
vességükkel? Vagy hogy működik ez? 
Próbálom ezt most az unokáimnál is meg-
fejteni. Csak arra jutottam, hogy a gyer-
mekvilág egy csoda világ. Nos igen, ezért 
volt zajos az élet, és vidám. Úgy tűnt, 
mintha soha sem érne véget a játék, az 
ének és a kacagás. A gyermek persze csak 
az élet ragyogó oldalát látja. Amint ezzel 
később szembesülni kellett, ez az ártatlan 
idő csak rövidre szabott volt, mivel meg-
értünk a nyári gyermekmunkákra. Ettől az 
időtől fogva megváltozott minden. „Ro-
han az idő”, de a múltra, a gyermekkorra 
gondolni izgalmas életérzés, mert hisz bő-
séges volt az öröm, és gazdag a tisztaszí-
vűség. Szüntelen hálával tartozom ezért 
Istenek.

Tisztelettel gondolok vissza a falu 
sok kedves és érdekes emberére. Mintegy 
moziban, úgy peregnek le a képek előt-
tem, ahol a mozigépész még mindig a Si-
mon Laci bácsi és a Béla mint, segédgé-
pész. Így van előttem az iskola is, taná-
raival együtt. A filmesek (Homokiék), a 
hentes (Czagler és később Irma néni) a tej-
csarnok Juci nénije, a pék (Józsáék), a 

kocsma és a kuglipálya (Mandliék), a 
suszterek (Kapus és Baksa bácsi), a párt-
házi TV-felvigyázó (Sebián Jani bácsi), a 
kanász (kis Kozma), az iparos emberek 
(Szorg, Bán, Danka, Boros, Takács Dénes 
bácsi, valamint a Savanyó kovács), és 
még sokan mások.

Gyönyörű idő, gyönyörű kor! 
Nem lehet megmagyarázni, mert hisz 
minden gyermekkornak ilyennek kellene 
lennie. Mert hisz mindez példává lett szá-
momra. Ennél fogva felettébb ragaszko-
dom hozzá. Aszeg, Főszeg, Kisutca és 
Burgond… – cseng a fülemben az iskolai 
sorakozó. Mindennel és mindenkivel 
együtt Alcsútot csak szeretni lehet.

Tóth Csaba

működését. Nemes feladat ez, néha felsó-
hajtunk, de nehéz Uram! Igen nehéz, de 
nemes, kegyelem által megtartott. Légy 
erre nagyon büszke, és ha van hívő szíved, 
mindennap adj hálát érte. 

Szabó Károly

Rohan az idő
Egy rövid sétára hívom Önöket, a régi 
Alcsút hangulatában. Elszállnak az évek a 
fejünk felett, de nem úgy a boldog és békés 
gyermekkor emlékei, amik nem múlnak el 
semmilyen időben.
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Február hónap közepén lebontásra került 
a Háromhárs Óvoda régi melléképülete, 
amely az elmúlt évek alatt nagyon rossz 
állapotba került. A bontás során keletke-
zett bontási anyagot felajánlottuk ingye-
nes elvitelre a falu lakosainak. Az elszál-
lítás a katolikus egyház udvarából lesz 
megoldható, amint a mélyen nedves talaj 
szikkad, szárazabbá válik. 

Szintén lebontattuk a Béke u. 15. 
sz. ingatlanon álló romos házat, melyet az 
óvoda udvarának bővítése céljából vásá-
rolt meg az önkormányzat. A bedöntött 
vályoganyag helyi területfeltöltésre lesz 
elszállíttatva. Az elplanírozott területen 
egy sikeres pályázatnak köszönhetően a 
nyár elejére felépülhet egy zárt óvodai 
sportpálya. Az ovi-focipálya megépítését 
azért szorgalmazzuk, hogy a sporttal el-
töltött idő bővítését már óvodáskorban el-
érjük. Sajnálatosan a Háromhárs Óvoda 
jelenleg még nem rendelkezik tornaszo-
bával, így az intézmény a kisgyermekek 
egészséges testi nevelése érdekében min-
dennaposan használhatja a tervezett ovi 
foci sportpályát.

A közvilágítás korszerűsítése té-
makörben keresett fel a közvilágítási 
rendszerünket jelenleg karbantartó Sis-

trade Kft. Az úgynevezett ESCO finan-
szírozás révén úgy lehet energiatakaréko-
sabb az alcsútdobozi rendszer, hogy a 
majd keletkező megtakarítás fedezi a be-
ruházás költségeit. A megbeszélésen azt 
kértem a cégtől, hogy a lámpák és tartó-
karok cseréjét úgy tervezzék, hogy javul-
jon a járdák megvilágítása. Ajánlatukat 
rövidesen írásban is megküldik, amelyről 
a képviselő-testület fog dönteni.

Február 28-án véget ért a téli köz-
foglalkoztatási időszak, így valamennyi 
közmunkásunknak megszűnt a jogviszo-
nya. Egy rövidebb kihagyás után, március 
közepén ismét megköthetünk egy újabb 
közfoglalkoztatási szerződést a Járási Hi-
vatal Foglalkoztatási Osztályával, amely-
nek alapján április 30-ig négy fő, majd 
május 1-től november 30-ig még négy fő 
közmunkást kérhetünk ki. A közfoglal-
koztatottak a településüzemeltetési, a szo-
ciális, az intézményi feladataink ellátásá-
ban vannak segítségünkre. Ezen kívül a 
kulturális feladatok ellátására is közmun-
kást szerződtetünk, érettségivel rendelke-
ző, középfokú szakképzésben most részt-
vevő közfoglalkoztatottunk lesz egy évig.

A közfoglalkoztatás azért is ked-
vező az önkormányzat számára, mert a 

Az elmúlt időszak fontosabb eseményei, intézkedései szerződésben rögzítettek szerint 90%-os 
bértámogatás jár hozzá, azaz a fizetés és 
járulékok 10 %-a terheli költségveté-
sünket.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság is foglalkoztatott alcsútdobozi 
közmunkásokat a helyi árkok, vízfolyá-
sok tisztítására, karbantartására. Informá-
cióm szerint ez a program is folytatódhat 
tovább.

Újabb pályázatok kidolgozását 
kezdtük el. A közétkeztetés technikai fel-
tételeink javítása érdekében az iskolai tá-
lalókonyha és az óvodai melegítőkonyha 
fejlesztéséhez nyújtunk be támogatási ké-
relmet a vidékfejlesztési programba.

A helyi mobil piac fejlesztése ér-
dekében állandó, kiépített piac megvaló-
sítására adunk be szintén vidékfejlesztési 
pályázatot. Az árammal, tetővel és beépí-
tett standokkal felszerelt vásárhelyet a 
pékség és a gyógyszertár közötti területre 
tervezzük.

Az iskolai kazánház épületben a 
jelenlegi technika terem helyén közösségi 
helyiséget alakíttatunk ki, amely kultu-
rális, közművelődési célokat szolgál, 
amennyiben nyerünk a most előkészítés 
alatt álló EFOP-os pályázaton.

                                                                                                                         
Tóth Erika

Mozgalmasak voltak az alcsútdobozi 
sportcsarnokban a februári hétvégék, 
minden szombatra akadt kulturális prog-
ram. A József Nádor Iskola kezdte a sort 
farsangi rendezvényével. Az igényesen 
feldíszített terem zsúfolásig megtelt az ér-
deklődőkkel. Ez alkalommal is folytató-
dott a hagyomány, a végzős tanulók palo-
tás táncával indult a délután. Öröm volt 
ránézni a táncosokra, akik felnőttes ko-
molysággal mozogtak az illő viseletben és 
koncentráltak a koreográfiára. Aztán kö-
vetkeztek az alsósok, akik osztályonként 
mutatkoztak be. Egymást követték a lát-
ványos produkciók. Minden csoport kitett 
magáért! A jelmezeken látszott a gondos 
kezek munkája, az előadásokon a figyel-
mes, szorgalmas előkészítés. A felsősök 
közös színielőadása egy komplett mese-
darabot hozott a nézők közé. Igazán jól 
sikerült az évfolyamok együttműködése. 
Az oktatók-nevelők közötti kiváló csapat-
szellemről tanúskodott a tanári kar bemu-

tatója, ugyanezt sugallta a szülői csoport 
közös, vidám műsora is. Elmondhatom, 
hogy nézőként jól szórakoztam, sőt any-
nyira belefeledkeztem a látnivalókba, 
hogy majdnem lekéstem egy korábban 
megbeszélt fontos találkozóról. A követ-
kező hétvégén szintén iskolai rendez-
vénytől volt népes a sportcsarnok, az 
SZMK tartotta Valentin napi bálját. Ez al-
kalommal is a végzős tanulók palotás tán-
ca volt a fénypont, akik – hála az odaadó 
és precíz felkészítésnek – büszkén ra-
gyoghattak a szerető szülői szempárok 
tükrében. Aztán elkövetkezett a legkiseb-
bek farsangi ünnepe is, és az óvodásaink-
ban gyönyörködhettünk. Rengeteg mun-
ka, szellemi és lelki odaszánás sejthető a 
program mögött. A három csoport műsora 
előtt az óvó nénik és dadusok mesejátékot 
adtak elő, sok szép díszlettel és kedves hu-
morral. Aztán jöttek a szorgos kis méhecs-
kék dallal és virágszirmokkal. Majd a Pi-
nokkiók zenés-táncos bemutatóját élvez-

hettük. Végül Cleopátra királynő egyip-
tomi udvara érkezett meg a nézőközönség 
elé, éppen olyan színesen és méltóságtel-
jesen, ahogy a filmekben láthatjuk. A leg-
végén az egyéni jelmezesek vonultak fel, 
sok eredeti ötletet és a kivitelezésben fá-
radhatatlan édesanyákat, édesapákat di-
csérve.

Ez a három esemény sok hozadé-
kot adott a falunknak: lett anyagi, tudás-
beli, és kapcsolati gyarapodás is általuk. 
Ezeken túl mégis talán a legfontosabb, 
hogy az előadások révén megint olyan ér-
tékek születtek, amelyek beépülnek gyer-
mekeink szívébe-lelkébe, amelyek sze-
mélyiségükre hatnak, amelyek által majd 
felnőtt korukban is picivel jobbak lehet-
nek, ha akarnak. Ezért mondok köszöne-
tet óvodánk és iskolánk vezetőinek és pe-
dagógusainak, és minden további segítő-
nek is! Feltétlenül megérte a sok fáradság, 
idő és izgalom, mindannyian többek let-
tünk általuk! 

Tóth Erika

Dicséret a farsangi programokért
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ISTEN ÉLTESSE 
SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében
nagy tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük:

Takács Jánosné
szül. Gyökeres Etelt

( 1925. 03.11.)
92. születésnapja alkalmából

Varga Istvánt
(1927. 03. 15.)

90. születésnapja alkalmából  
(Hársfalevél)

Hanák Mihályné
szül. Csadó Magdolnát 

(1934. 03. 08.)
83. születésnapja alkalmából  

Mészáros Elekné
szül. Komáromi Esztert

(1937.03.08.)
80. születésnapja alkalmából

  
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget 

és derűs napokat kívánunk!

Az újsághírek és a híradó csak lakoniku-
san tömör információként szolgáltak az 
esettel kapcsolatosan. Óhatatlanul is Rad-
nóti sorai jutottak eszembe párhuzam-
ként: „Ki géppel száll fölébe, annak tér-
kép e táj...” Valóban: akinek csak a mun-
kaköréből adódóan kell beszámolnia az 
esetről, amihez hasonló naponta több is 
történik, azt aligha érinti meg személye-
sen, annak csak egy a többi hír közül, min-
denféle érintettség vagy személyes kap-
csolat nélkül... de nekünk, akiknek része 
volt hétköznapjainknak és ünnepeinknek, 
akiknek életében-életünkben nyomot ha-
gyott és befolyással bírt, hát, bennünket 
bizony megrázott… Belőlünk kitéptek, 
tőlünk elvettek egy darabot, ami már soha 
nem jön vissza, amit már soha nem hozhat 
vissza semmilyen emberi hatalom, csak 
az Isteni, majd a Feltámadás után… Ba-
rátságunk eleinte munkakapcsolatként in-
dult, Édesanyám közbenjárásával. Akko-
riban még ifjú családapaként, éltető szen-
vedélyem, a VADÁSZAT nélkül (anno, 
az úgynevezett „balesetem” után, kény-
telen-kelletlen, kimaradtam a jóból) ház-
táji gazdálkodásra adtam a fejemet, haj-
dani polyvaházunkat, melynek csak a vá-
za és gerendái maradtak meg, szerettem 
volna felújítani. Rétemen nem lévén nád,  
Kiss Ancsival beszéltem meg,  hogy az ő 
rétjükön levághatom a nádat és elhozha-
tom. Akkoriban „büszke” tulajdonosa 
voltam két szamárnak, meg egy szamaras 
kocsinak, így a szállítás gondja megol-
dottabbnak tűnt. Édesanyám nem nézhet-
te, hogy egyedül kínlódom a munkával, 
felbérelte hát Rolandot, segítene nekem 
ebben a munkában. Roland jött is hűsége-
sen. Segítségével hamarosan tető alá ke-
rült a hajdani polyvaház, lett belőle széna-
tároló. Hja, akkoriban több rétet is művel-
tem. Ádám Karcsi bácsiét (akkor még 
nem voltak „lovasék”…), Rajkó Bözsi né-
niét, valamint szomszédját, a „Papp La-
jos-féle ház” vagy „Liáék háza”-ként 
aposztrofált telek rétjét, Szili Árpiékét, 
Újvári Attiláét, Fintáékét, Ladányi Pista 
bácsiét. Jól jött a segítség! Volt jószág 
(szamarak, kecskék, nyulak, disznók, ap-
rójószág.), Roli nagyon sokat segített! Ki-
kijárogattunk Erdőbe is, és a Vadászatról 
is beszélgettünk. Daróczi Gyuri és Frész 
Jani segítségével – melyet ezúton is sze-
retnék megköszönni, és szűnni nem tudó 
hálával gondolok vissza rá –, Csongádra 
is eljutottam, a Diána Vadász Felnőttkép-
ző Alapítvány által működtetett iskola, 
vadász-vadtenyésztő szakára… Ki-kijár-
tunk magasleseket építeni, szállítani, etet-
ni és néha bizony VADÁSZNI is… Roli 
is szerette volna később letenni a vadász-
vizsgát és vadászni, ez az álma, legalábbis 

e világon, beváltatlan maradt… Emlék-
szem, mikor a tételeimet dolgoztam ki, 
Roli akkor is jött hűségesen, órákat ült a 
hátam mögött, nézte a képernyőt, és néha-
néha frappáns véleményeket fogalmazott 
meg az olvasottakkal kapcsolatosan. Af-
féle Sarvajcpétereseket, aki ismeri Szé-
chenyit, tudja,mire gondolok. Dolgoz-
tunk együtt a kandallós műhelyben is, jár-
tunk napszámba, etettünk vadakat, vet-
tünk részt hajtásokon, vágtunk együtt fát, 
tisztítottunk ERDŐt, horgásztunk, nyu-
lásztunk, és íjásztunk, lovagoltunk! Nagy 
nehezen beadta a derekát a Baranta edzé-
sekre is, és örömmel járt lovagolni is! Ké-
sőbb a dereka meg a gerincproblémája 
miatt „lemaradt a lóról”, de Unokahúgát, 
a kis Fannit ugyanolyan örömmel hozta az 
edzésekre, és örömmel „beszéltük meg a 
nyuszival, hogy hozzon íjat Fanninak...” 
Hosszú ideig lelkesen beszélt arról, hogy 
szeretne egy Stihl láncfűrészt. Sokat ál-
modozott erről. Addig is egy kis Sabre 
boldog, lelkes és gondos tulajdonosa volt. 
Aztán sikerült Ulrich Feri jóvoltából be-
váltania az egyik álmát, megszületett az 
áhított Stihl, és Roliból kiváló szakember 
lett e téren is! Hiába volt meg a Csong-
rádon szerzett láncfűrész-kezelőim, Roli-
nak nyomába sem érhettem. Tökéleteseb-
ben karbantartotta a gépet, reszelte a lán-
cot autodidakta módon megszerzett tudá-
sával, mint én a képesítésemmel! Szíve-
sen bíztam Rá, mert soha nem kellett csa-

Búcsú… lódnom! Műszaki dolgokban inkább tá-
maszkodtam az Ő szakértelmére és ala-
posságára, mint a sajátomra. Sok közös 
élmény, sok közös gond. Hétvégeken, ha 
nyílott az ajtó, másodperceken belül fel-
hangzott a „Sziasztok! Péter?”  Roli jött, 
és elmesélte a heti eseményeket, beszél-
gettünk, kávéztunk, szinte szertartássze-
rűen. Egy jólelkű, csupaszív EMBER, se-
gítőkész, hű BARÁT, egy műszaki szak-
ember távozott közülünk,nagy űrt hagy-
va Maga után! Ma, ahogy kinéztem az 
utcára, Tabajd felől egy fehér Opel kö-
zeledett, és valami bús melódia csendült 
fel bennem, mert bár még képtelenek va-
gyunk felfogni és elhinni, azért a makacs 
valóság belemart a lelkembe, tudatosítva, 
hogy bizony, már nem áll meg a ház előtt, 
nem száll ki belőle és nem jön be, mert Ő 
már égi pályákon lovagol, ahol nincsenek 
betegségek, ahol szabad az ember minden 
ilyesmitől, Villám – vagy egy hasonló ka-
liberű indiántarka – hátán lovagol, nyila 
mindig célba talál. Adjon Neki a Jóisten 
vadban bő ERDŐket és mezőket, kiapad-
hatatlan égi horgászvizeket, nekünk, itt-
maradt barátainak pedig küldjön egy kis 
vigasztalódást, belenyugvást a Megvál-
toztathatatlan Égi Akaratba. 

forrás:  facebook
Marton Péter írása

A Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, 
Etyek, Vértesacsa Polgárai 

Együttműködéséért Egyesület
2017. évi működéséhez és 

programjai megvalósításához kéri
és várja 1%-os személyi 

jövedelemadó felajánlásaikat a
18492264-1-07 adószámra

1%

ORVOSI
ÜGYELET

A következő számokon hívható:

ÜGYELETI HÍVÓSZÁM
06/70 3 703 104
06-703-703-104 

Mentőszolgálat/mentési
hívószám:104
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Sokat gondolkodtam mivel lehetne még 
izgalmasabbá, érdekesebbé tenni a sok 
éve iskolai SZMK által színvonalasan 
megrendezett Valentin-bált. A név adta az 
ötletet, hogy a vállalkozó kedvű párok, 
szerelmesek részére rendezzünk egy ve-
télkedőt. Nagy izgalommal, gondosan ki-
terveltük a kérdéseket és a feladatokat 
Németh Erikával. A nyeremények és ok-
levelek kigondolása, megszervezése után 
már nagyon vártuk a Valentin-bál napját! 
Az interneten is meghirdetett vetélkedőre 
már előre is volt jelentkező. A vendégek 

érkezésekor, további szervezés után, 9 pár 
jelentkezett a megmérettetésre. Két for-
dulóból állt a verseny. Az első részben 
kérdéseket tettünk fel (pl. párod anyja 
lánykori neve, megismerkedésük napja, 
kedvenc étele…). Nagyon izgalmas volt a 
részvevőkkel játszani, mivel a jelentke-
zők között volt csak pár hónapja kapcso-
latban lévő pár, illetve több évtizede 
együtt élő házaspár. A válaszok kiértéke-
lése után készültünk a második fordulóra. 
Ez egy ügyességi versenysor volt külön 
férfiaknak vagy a hölgyeknek, de a párok-

Alcsútdoboz legösszeillőbb párja vetélkedő nak közösen is. Itt már magasra hágott a 
hangulat, egymást hangosan bíztatták a 
párok, sőt versenytársukat is. Nagyon so-
kat nevettünk. Volt gombfelvarrás, pénz-
keresés harisnyában és ceruzalógatás bo-
rosüvegbe – persze férfiaknak –, lufi ki-
durrantás párosan összekapaszkodva. A 
verseny ezen részét jobban élvezték, mint 
a kérdéseket, hiszen a báli hangulatot egy-
két pohárka már megalapozta. Számunk-
ra, de remélem a résztvevőknek is a ver-
seny egy-egy pillanata felejthetetlen em-
lék marad. Az első három helyezett az ok-
leveleken kívül ajándékokban is része-
sült. 

3. helyezett: Pusztai László és 
Marczinkó Kitti, nyereményük szív alakú 
tortácska és bor. 

2. helyezett: Tilli Zoltán és Tilliné 
Nagy Zsuzsanna, nyereményük 2 sze-
mélyes Betlász tál.

1. helyezett: Balázs Péter és fele-
sége, Balázs Péterné Magdi, akik el-
nyerték Alcsútdoboz legösszeillőbb párja 
címet, nyereményük a Mészáros pub által 
felajánlott bowlingozás és egy pizza.

Bízunk benne, hogy a vetélkedő 
résztvevői jól érezték magukat. Ha lehe-
tőséget kapunk, jövőre is szeretnénk oda-
ítélni valakinek ezt a címet. 

Lakatos Krisztina



10.

Alcsútdobozi hírek

Évek óta nem vártuk már ennyire, mint 
idén, hogy elbúcsúztathassuk a telet. Vég-
re ez is elérkezett. Az óvodás farsangot lá-
zas készülődés előzte meg. Mindenki iz-
gatottan várta az óvó nénik műsorát és kí-
váncsian figyelte, hogy az idén a többiek 
vajon milyen jelmezbe bújnak. Azt hi-
szem, senkinek sem kellett csalódnia. Én 
évről évre elámulok, és mint egy gyerek, 
tátott szájjal figyelem az óvó nénik mese-
játékát, és nagyon tisztelem őket azért, 
hogy milyen sok munkát és energiát for-
dítanak arra, hogy minden kisgyermek 
jelmezbe bújhasson és megmutathassa 
mindazt, amit az előző hetekben tanult. 
Mindhárom csoport a gyerekek életkorá-
nak megfelelő műsorral lépett fel: a kicsik 
egyszerűbb és aranyos, míg a nagyok 

A Háromhárs Óvoda hírei

Ahogy beköszönt a farsangi időszak, a tél-
űzés időszaka, az egyszerű jelmezek ko-
ronája az ÁLARC, amely rejtélyessé, ro-
mantikussá, igazán karneválivá teszi far-
sangi megjelenésünket. Nincs jobb móka, 
mint maszkot, álarcot ölteni és más bő-
rébe bújni! Izgalmas, varázslatos, kreatív 
elfoglaltság. A lexikon szerint az álarc, az 
arcot vagy fejet elfedő, állatot, embert 
vagy mitikus lényt ábrázoló (gyakran tor-
zított) arcmás. A primitív népek animisz-
tikus-totemisztikus szertartásaiban a va-
rázslás, halottkultusz igen elterjedt eszkö-
ze volt. A kártékony szellemek, az ellen-
ség megtévesztését, elriasztását, a halot-
tak arcának megörökítését szolgálta. In-
nen eredően a népszokásokban (busójá-
rás) és a művészetekben is fellelhető. A 
görög-római színpadokon a színészek a 
szerepüknek megfelelő álarcokban ját-
szottak. Ma többnyire csak a hagyomá-
nyos farsangi álarcos bálokon használa-
tos. Világhírűek és több évszázados ha-
gyományra tekintenek vissza a szemet 
gyönyörködtető, pompázatos velencei ál-
arcok. Közülük is az első maszkok nem is 
a mulatozást, hanem az elrejtőzést szol-
gálták a velenceiek kicsapongó, titkos út-
jai során. A katolikus egyház be is tiltotta a 
maszkviselést 1268-ban. A farsangolás 
már a XV. századtól szokás volt. A karne-
váli mulatságok alkalmával eredetileg 

azért készültek, hogy a résztvevőket ne le-
hessen felismerni, hogy minden társadal-
mi osztály szabadon együtt ünnepelhes-
sen a karneválon. A beöltözés hagyomá-
nya a mai napig élő szokás a gondolák vá-
rosában, akár teljes családok egymással 
harmonizáló jelmezt öltenek és vegyül-
nek el a karneváli forgatagban. Óvodánk-
ban is gyakran készítünk álarcokat a far-
sangi mulatságra készülve. Több éven ke-
resztül a velencei álarcok mintájára, a szü-
lőkkel közös kézműves esteken díszítet-
tük a gipsz álarcokat. Egy alkalommal ál-
arcban adtunk elő egy farsangra összeál-
lított mesét az óvoda dolgozóival. Ezek 

Farsangoltunk

Ovigaléria
Farsang 2017.

papírmasé álarcok voltak, a különböző 
karaktereknek megfelelően. Mindezeket 
néhány eredeti velencei álarccal együtt ki-
állítottuk a Háromhárs Óvoda ovigaléri-
áján a farsangi időszak alatt a gyerekek és 
az oviba látogatók örömére. Az egyik kö-
zépsős kislány a délutáni hazamenetelkor 
így mutatta be édesanyjának a kiállított 
maszkokat:

– Nézd, Anya! Azok a feketék ott 
fenn azok a „gonoszok”, ezek meg itt a 
„szépek”! – mondta csillogó szemekkel a 
kislány. 

Tóthné Tóth Gabriella

hosszabb és komolyabb koreográfiára 
táncoltak. A közös szereplés biztonságot 
ad a gyerekeknek, de nagy odafigyelést is 
kíván tőlük, hiszen sok mindenre kell egy-
szerre figyelniük. Nagyon sok gyakorlás 
és munka volt a pár perces produkciójuk 
mögött. Az óvó nénik ismerik őket, tud-
ják, hogy mire képesek. Vannak félén-
kebb gyerekek, nem mindenki szeret sze-
repelni vagy sok ember előtt megszólalni. 
De ez nem baj. Ezt nekünk, szülőknek is el 
kell fogadnunk, és hagynunk kell, hogy a 
gyerekünk a saját habitusa és személyi-
sége szerint „mulasson”. Hiszen ahogy mi 
sem, ők sem egyformák. Vannak köztük 
királylányok, katonák, nyuszik, egérkék 
és oroszlánok is. A legfontosabb, hogy ők 
jól érezzék magukat. Végül szeretném 
megköszönni minden szülőnek, nagy-
szülőnek, közreműködőnek a segítségét. 
Köszönjük a tombolatárgyakat, a finom 

süteményeket, a jegy- és tombolaárusí-
tást, a díszítést, a bevásárlást és a büfében 
való árusítást. Az elmúlt évekhez hason-
lóan a bál teljes bevételét játékokra, a cso-
portszobák díszítésére és óvodai progra-
mokra fordítjuk. 

Tóth Andrea SZMK
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
ALCSÚTDOBOZON

Az alcsútdobozi Pannonia Golf Club 
takarító/konyhalány 

pozícióba kollégát keres.
Versenyképes fizetés

és munkába járás támogatás!
Jelentkezni a +36 70 3806399

telefonszámon vagy az 
adam.keller@golfpannonia.hu 

email címen lehet.
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MEGHÍVÓ
TISZTELETTEL HÍVJUK AZ ALCSÚTDOBOZI 

KERTBARÁTOKAT

2017. MÁRCIUS 24-ÉN PÉNTEKEN
 17 ÓRAKOR

AZ ALCSÚTDOBOZ, PETŐFI U. 5. SZÁM ALATTI 
NYUGDÍJASHÁZBA

A KERTBARÁT AKADÉMIA 
KLUBFOGLALKOZÁSÁRA

TÉMA:

KONYHAKERTI PRAKTIKÁK

AZ ÖSSZEJÖVETELT VEZETI:
 DR. GULYÁS LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR 

MEGTISZTELŐ ÉRDEKLŐDÉSÜKRE SZÁMÍTVA
ÜDVÖZLETTEL:

FATEV POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT EGYESÜLET

TAVASZI SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓ

Kedves Alcsútdobozi Lakosok! 

Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a  településünkre
bevezető utak (árkok, erdősávok) mellett sajnálatos módon

sok szemét halmozódik fel, ezért Önkormányzatunk 
2017. március 25-re ismét hulladékgyűjtési akciót

hirdet meg.
Tisztelettel kérjük fel településünk lakosait, hogy 

környezetünk kulturálttá, gondozottabbá tétele érdekében 
legyenek partnereink és vegyenek részt 

a szemétszedési akcióban. 
Március 25-én 8,30 - 9,00 óra között gyülekezzünk a 

faluközpontban, ahol műanyag zsákokkal és a
munkakedvet segítő forró teával, zsíros kenyérrel várjuk 

Önöket (családokat, gyerekeket)! 

Egyben kérjük, hogy – tekintettel a legszebb alcsútdobozi 
porták elismerési időszakának közeledtére is – a saját 

ingatlanuk, házuk előtt is fordítsanak nagyobb figyelmet 
a  járdák és az árkok rendbetételére! 

Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel:
Tóth Erika

polgármester

Falunkból tizennégyen vettük igénybe a nyugdíjasok számára 
kedvezményes gyógyfürdői lehetőséget az Agárdi Gyógy- és  
Termálfürdő Zrt. létesítményében. A reumatológus által kiírt ke-
zelésekre (pl.: iszappakolás, súlyfürdő, masszázs, víz alatti torna 
stb.) január óta jártunk, heti három alkalommal. Köszönjük az 
önkormányzatnak, hogy ingyenesen szállított a falu kisbuszával. 
Nagy örömömre szolgált, hogy a kis alcsúti csapat a kezelések 
szünetében is kereste egymás társaságát, jókat beszélgettünk 
egymással családjainkról, a falu dolgairól, a helyi újságról, ker-
tészkedésről stb. Ökumenikus beszélgetéseket folytattunk val-
lásról, bibliai idézetekről. Kívánom és remélem, hogy a jövőben 
minél többen vegyük igénybe ezt a lehetőséget!

Gulyás Lászlóné

Gyógyultunk, épültünk testben és lélekben
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KÖSZÖNTJÜK FALUNK ÚJSZÜLÖTTJÉT
Csatlós Flóra Dalmát, 

aki 2017. február 13-án érkezett
Édesanyja neve: Szíjártó Ágnes

Nagymamája Juhász Irénke
Jó egészséget, sok erőt és örömet kívánunk a családnak!

A fürdőzők egyik csoportja

Kedves Párom, Kanczler László! Tudnod kell, hogy most is épp-
oly kedves vagy számomra, mint azon a szép napon, amikor ösz-
szekötöttük az életünket! Ma is éppoly fontos vagy nekem, mint 
1952-ben, és ma is éppen annyira szeretnék Neked megfelelni, 
mint akkor. Gyorsan teltek a közös évek, de minden úgy jó, ahogy 
történt, semmit nem csinálnék másként. Köszönök Neked min-
dent: a sok figyelmet, a gondoskodást, a családért végzett mun-
kádat. Maradj velem még sokáig, nagyon szeretlek! 

feleséged, Ibolya

65. Házassági évforduló
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ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
A JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNÖKET

2017. MÁRCIUS 14-ÉN 16 ÓRÁRA
A SPORTCSARNOKBA

AZ  1848/49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
169. ÉVFORDULÓJÁN RENDEZETT

MEGEMLÉKEZÉSRE

ÜNNEPI PROGRAM:
ZENÉS - IRODALMI  ÖSSZEÁLLÍTÁS

A JÓZSEF NÁDOR  ISKOLA 3. OSZTÁLYOS
TANULÓINAK ELŐADÁSA

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐT MOND: KOVÁCS ANDRÁS
A KOVÁCS IMRE TÁRSASÁG ELNÖKE

KOSZORÚZÁS ÉS MÉCSESGYÚJTÁS
AZ EMLÉKPARKBAN A SZABADSÁGHARCBAN

ELESETT HONFITÁRSAINK EMLÉKÉRE

MEGTISZTELŐ MEGJELENÉSÜKE SZÁMÍTUNK!

Állatorvosi ügyelet
március 4-5. Dr. Locker Lóránd

Csákvár, Rákóczi u. 35.
353 327; +36 20 661 5215

március 11-12. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353 397; +36 70 217 3745

 március 15. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+36 20 445 6256
március 18-19. Dr. Kiss Sándor

Csákvár, Szabadság u.26.
254 505; +36 20 941 1900

március 25-26. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

353 327; +36 20 661-5215

Meghívó

Az  ALCSÚTDOBOZI
HELYTÖRTÉNETI KÖR 

szeretettel hívja Önöket

2017. ÁPRILIS 1-ÉN 15 ÓRAKOR
A HELYI ÉRTÉKTÁR NAPJA

c. rendezvényére a
SPORTCSARNOKBA


