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„A világon mindenkinek hinnie kell 
abban, hogy képes valami olyasmit 
nyújtani, amit a világ nélküle
nem kapna meg.” 

Gimbert Keith Chesterton

Kedves Vendégeink! Kedves ünneplő kö-
zönség! Kedves diákok!

Nagyon köszönöm, hogy elfogad-
ták meghívásunkat és örömömre szolgál, 
hogy együtt ünnepelhetünk ezen a szép 
napon, amikor iskolánk fennállásának 70. 
évfordulóját ünnepeljük.

Nálunk előbb kezdődött az iskola 
mint máshol, hiszen nagy izgalommal ké-
szültünk e neves nap tiszteletére. Igazából 
azt is mondhatnám, hogy júniusban nem 
is ért véget munka, hiszen jubileumi ki-
advány összeállításán, fotókiállítás terve-
zésén dolgozott valamennyiünk. Szeret-
ném megköszönni kollégáimnak, munka-
társaimnak, az önkormányzatnak, polgár-
mester asszonynak és alpolgármester úr-
nak, a szülői munkaközösség aktív tagja-
inak, támogató vállalkozóknak, hogy ez a 
csodálatos ünnep létrejöhetett. 

Szívesen kerestük fel iskolánk 
nyugdíjas pedagógusait, régi iskola 
igazgatóit, és kérdeztük meg tőlük, hogy 
mire emlékeznek vissza legszívesebben? 
Megszólítottuk a falu valamennyi lakosát, 
hogy osszák meg velünk emlékeiket! 
Megmozdult a falu, jöttek az érdekes él-
ménybeszámolók, melyet ezúton is na-
gyon köszönünk, kiadványunkban meg-
jelentettük.

70 év emberöltőnyi idő, szép idős 
kor, melyről legjobban talán a mögöttem 
lévő iskolaépület mesélhetne a legtöbbet. 
Mi is történt 70 évvel ezelőtt?  

Az alcsúti általános iskola szerve-
zéséről 1946. szeptember 18-án döntöt-
tek, miszerint az alcsúti katolikus, az al-
csúti református és a vértesdobozi állami 
népiskolák felső tagozataiból Alcsút 
székhellyel iskolát hoznak létre. Minden 
felekezet 1-1 tanerőt adott az iskolához, 
ugyanakkor az alsó tagozat 1-4. osztályát 
saját hatáskörükben tartották fenn. Az 
osztályok elhelyezésére azt a javaslatot 
tették, hogy kiigénylik a volt József fő-
hercegi uradalom jószág felügyelőségi 
épületét. Így lett ez a közel 200 éves épü-
let általános iskola, melynek első igazga-

tója Korondi Károly volt. Akkor, 70 évvel 
ezelőtt a tanuló létszám kb. 30 fő volt, al-
csúti, hatvani, göböli, tabajdi, felcsúti és 
pesti gyermekekből.

Az elmúlt hetven évnek számos 
meghatározó alakja és eseménye volt, me-
lyek közül fontosnak tartom megemlíteni 
Keszte Gyula, Miklós Dénesné, Bárányos 
József és Pallagh Jánosné igazgatók és 
Béndek László igazgatóhelyettes mun-
kásságát, akik sokat tettek azért, hogy 
megfelelő körülmények között a legtöb-
bet, legjobbat adhassunk az alcsútdobozi 
iskolába járó diákoknak. Öröm számom-
ra, hogy körünkben köszönthetem Bárá-
nyos Gáborné Eszti nénit és Lampérth 
Attiláné Teri nénit, Szakáll Béláné Ili né-
nit, Bese Mihályné Margitkát iskolánk 
nyugdíjas pedagógusait, akik egész éle-
tüket adták az oktató-nevelő munkának, 
szívükkel, lelkükkel tanítottak, intézmé-
nyünk arculatának meghatározó alakjai. S 
kiket neveltek fel, tanítottak ki? Lettek 
közülük orvosok, ügyvédek, tanítók, ta-
nárok, óvó nénik, kiváló szakemberek és 
nagy büszkeségünkre még miniszterel-
nökkel is dicsekedhetünk, aki itt tanult 
meg írni, olvasni a mi iskolánkban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr le-
vélben tisztelettel megköszönte a meghí-
vásunkat, de előre egyeztetett hivatalos 
programjai nem tették lehetővé, hogy 
részt vegyen a jubileumi ünnepségen. Az 
alcsútdobozi iskola valamennyi diákjá-
nak eredményes tanévet, az intézményve-
zető asszonynak további sok sikert kívánt 
az intézmény élén.

Kedves Diákok! Mit is mondhat-
nék nektek egy ilyen történelemmel ren-
delkező iskola tanévnyitó ünnepségén? 

Azt kívánom nektek, hogy vegyé-
tek ti is komolyan a tanulást, legyen kitar-
tásotok, szorgalmatok, elszántságotok a 
tanuláshoz, hogy Ti is lehessetek kiváló 
szakemberek, orvosok, pedagógusok, 
vagy éppen miniszterelnökök.

Ehhez tőlünk és szüleitektől min-
den segítséget megkaptok. Iskolánk neve-
lőtestülete kiváló szakemberekből áll, el-
hivatottságuk példaértékű, gyermekköz-
pontú és családias légkört biztosítanak ta-
nítványaiknak. Kinyitom az iskola kapuit, 
ahol játékos tanulás, kreatív gondolko-
dásra nevelés, felfedező tanulás vár rátok 

a tanórán és a délutáni szabadidős foglal-
kozások keretében is. Lesz lehetőségetek 
énekkarra, kézműves szakkörre, bábszak-
körre, sportkörre járni, a Bicskei Prelúdi-
um Alapfokú Művészeti iskola keretében 
néptáncot, furulyát és zongorát tanulni. 

Ebben a tanévben is viszünk ben-
neteket számos tanulmányi kirándulásra, 
tanulmányi versenyekre, színházba, négy 
évfolyam fog ismét uszodába járni, szer-
vezünk nektek projektnapokat, ahol tud-
játok: Másképp tanulunk, nem az iskola-
padban.

Igyekezzetek, hogy ti legyetek a 
hónap tanulói, hiszen idén is várlak ben-
neteket az irodámba forró csokizni, egy 
jót beszélgetni. Legyen a bizonyítványo-
tok olyan, amit álmaitokban elképzeltek 
magatoknak, hogy év végén én gratulál-
hassak nektek a tanévzárón, és Habsburg 
Mihály főherceg úr nektek akaszthassa 
nyakatokba a József Nádor érmet. Spor-
toljatok, tanuljatok, hiszen idén is el lehet 
nyerni a Jó tanuló, jó sportoló díjat. 

Érdemes tanulni, mert a megszer-
zett tudást soha senki el nem veszi tőletek.  

Külön köszöntöm iskolánk legki-
sebb diákjait, akik most lépték át először 
iskolánk kapuit iskolásként, és tele izga-
lommal és büszkeséggel ülnek most előt-
tem. Ez az ünnepség kiemelten a tiétek, s 
az elkövetkezendő napokban, hetekben 
fokozottan figyelünk majd rátok, segítünk 
benneteket, hogy bátrak és magabiztosak 
legyetek, és jókedvűen jöhessetek isko-
lába.

Biztos vagyok benne, hogy tanító 
nénitek segítségével könnyedén tanuljá-
tok meg a betűket, játékosan fedezitek fel 
a számokat és megannyi örömteli percet 
fogtok átélni itt az alcsútdobozi iskolában. 
A két kezeteket egyszerre ketten fogják 
majd. Egyik oldalon a Marietta néni, má-
sik oldalon a szüleitek. 

Kívánok nektek és iskolánk vala-
mennyi diákjának, pedagógusának, dol-
gozójának az egész tanévhez sok kitartást, 
szorgalmat, türelmet, egészséget, és meg-
annyi örömteli pillanatot!

A 2017/18-as tanévet ünnepélye-
sen megnyitom!

Keindl Zoltánné 
Igazgató

Isten éltesse sokáig a 70 éves
Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskolát!
A tanévnyitón elhangzott tanévnyitó beszéd
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

Szeptember 14-én, a Szent 
Kereszt felmagasztalásának 
ünnepén két történelmi 
eseményre, Krisztus 
keresztjének megtalálására, 
valamint visszaszerzésére 
emlékezik az Egyház.

A Szent Kereszt feltalálása 
(illusztráció a Pannonhalmán 
őrzött Legenda Aurea 
Sanctorum című 
ősnyomtatvány 1482-es 
augsburgi kiadásából)

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-
ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazili-
kát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja 
fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, 
Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 
14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az 
elnevezése Szent Kereszt felmagasztalása.

Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérak-
leiosz császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére – a 
legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.

Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelésének 
és felmagasztalásának ünnepét. Felemeli a Keresztet, hogy ráte-
kintsünk, és tudatossá legyen, mit vállalt értünk Jézus, és milyen 
úton kell haladnia minden kereszténynek.

A kereszt ószövetségi előképe a Mózes által póznára tű-
zött rézkígyó: aki hittel és bűnbánattal tekintett a kígyóra, meg-
menekült a marásától. E rézkígyót Jézus is említi Nikodémusnak 
mint kereszthalála előképét.

A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. Általa nyer-
tük el megváltásunkat, a kereszt útján mutatta meg Isten irántunk 
való végtelen szeretetét. Titkát Krisztus feltámadása tárja fel. Jé-
zus Krisztus megfeszítése előtt a kereszt a legnagyobb tehetet-
lenség és szégyen jele volt; ám feltámadásával a remény, a győ-
zelem és a szeretet jelévé vált. A kereszt az ókori és kora közép-
kori keresztény hitvilágban és művészetben győzelmi jel, az üd-
vösség fája, amelyen Krisztus királlyá dicsőül.

(forrás:Magyar Kurír)

Hetven éves lett. Hol vannak már a kopott padok, székek, a 
gesztenyétől robbanó vaskályhák, füstös olajkályhák, olajjal be-
kent padlók? 

Mégis egyre ezek jártak a fejemben, míg a jubileumi tan-
év megnyitóját figyeltem. Arra gondoltam, amit akkor, diákként 
átéltem. Hogy hiába volt minden és mindenki szegény, az isko-
lában nem ez számított. Csakis az, hogy a benne tanulók felnőve 
tisztességes, becsületes polgárai legyenek ennek a hazának, en-
nek az aprócska falunak. Hogy ne feledkezzenek meg elődeikről, 
őrizzék a hagyományokat, teremtsenek újakat.

A jubileumi tanévnyitó gondolatmenete is ezt sugározta. 
Az igazgatói beszéd, a gyerekek dalai, versei mind azt mondták 
számomra: van múltunk (nem is akármilyen), a jelenünk színes, 
sok-sok esztétikai, művészeti szépséggel tarkított ismeret átadás, 
a mi időnkben is oly nagyra tartott „tyúkanyó-szemlélet”, mely-
lyel a gyerekek iránt viseltetik a nevelőtestület. 

A polgármesteri köszöntő pedig azt a reményt erősítette, 
hogy ha összefogunk, jövőnk is lesz!

Ha olyan lesz a tanév, mint a megnyitója, lehetetlen, hogy 
a szülők ne érezzék: „csakis ebbe az iskolába szeretném járatni a 
gyermekemet!” 

A tanulókat kötelezik a nagy elődök (orvosok, újságírók, 
jogászok, pénzügyi szakemberek, politikusok, polgármesterek, 
alpolgármesterek, védőnők, vállalkozók, pedagógusok), melye-
ket hetven éve alatt ez a csepp kis iskola adott a hazának. Lehe-
tetlen, hogy az újabb növendékekre nem hat ösztönzően ez a 
múlt. És ott vannak a Maxik, Trézik, Marikák, Marietták, Richár-
dok, hogy okosan terelgessék őket, szelíden „nyesegessék a vad-
hajtásokat”.

Minden adott ahhoz, hogy az Ady-versnek ne csak a címét 
idézhessük, hanem folytathassuk is: „Bár zord a harc, megéri…”. 
Bizony, meg! Megéri küzdeni ezért a múltért, jelenért és jövőért! 
Ezért: „Föl-föl fiúk, csak semmi félelem!”

Kedves Diákok, kedves Nevelőtestület!
Munkájukhoz sok-sok erőt, egészséget, vidámságot kívá-

nok („így üdvözlöm a mindig újakat”). Azon leszek, hogy a fa-
luközösség támogatását mindig érezzék, bátran támaszkodjanak 
ránk, kérjenek támogatást, segítséget ötleteikhez. Tehetségünk-
höz mérten segíteni szeretnénk, hogy utódaink megülhessék 
majd az iskola száznegyven éves jubileumát is!

Szeretettel és elismeréssel
Gulyás Györgyné

Üzenet egykori iskolámba

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük:

Varga Benjámint (1926.09.14.) 91. születésnapja alkalmából
Tóth Ferencné sz. Ábel Annát (1929.09.27.) 88. születésnapja alkalmából

Amler Ferencné sz.  Berta Annát (1931.09.14.) 86. születésnapja alkalmából
Cz. Kiss Lászlót  (1934.09.14.) 83. születésnapja alkalmából
Váradi Andrást (1936.09.04.) 81. születésnapja alkalmából
Papp Ferencet (1937.09.04.) 80. születésnapja alkalmából
Vörös Jánost (1937.09.10) 80. születésnapja alkalmából

Simorádi Jánost (1937.09.12.) 80. születésnapja alkalmából
Palángi Gézáné sz. Kohus Rozáliát (1937.09.15.) 80. születésnapja alkalmából

Mindkettejüknek nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

M E G H Í V Ó

Szeretettel várjuk a hívőket
és az érdeklődőket 

2017. szeptember 16-án
9.00 órától 20.000 óráig 

A NYITOTT
TEMPLOMOK 

NAPJÁN 
az alcsúti

katolikus templomban
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Visszapillantás című alcsútdobozi hely-
történeti jellegű könyvemnek köszönhe-
tően a megyei vezetőségtől meghívást 
kaptam az idei XLV. (45-dik) évi Orszá-
gos Honismereti Akadémiára, Sárospa-
takra.

A Honismereti Szövetség minden 
évben egyhetes találkozót szervez az or-
szág megyéinek szakemberei (történé-
szek, néprajzosok, könyvtárak vezetői, 
pedagógusok) részvételével; néhányukat 
felkérve előadások megtartására, kutatá-
saik ismertetésére, szekciók, tanulmány-
utak vezetésére.

Az idei 2017. július 2-7. között 
Sárospatakon megtartott Honismereti 
Akadémia témája „A reformáció műve-
lődéstörténeti jelentősége” volt. Fővéd-
nöke: Balog Zoltán, az Emberi Erőforrá-
sok minisztere. Az előadások helyszínéül 
a Református Teológiai Akadémia szol-
gált. Az ünnepélyes megnyitón a vendé-
geket köszöntötte: Dr. Hafenscher Károly 
(miniszteri biztos), Dr Hörcsik Richárd 
(Zemplén megye országgyűlési képvise-
lője), Aros János (Sárospatak polgármes-
tere), Pásztor Dániel (püspökhelyettes, 
lelkészi főjegyző) és Debreceni-Droppán 
Béla (az országos Honismereti Szövetség 
elnöke).

Az első nap délutánján hársfa cse-
metét ültettünk és szakmai vezetéssel 
megtekintettük az iskolakertet, a Refor-
mátus Kollégiumot, az európai hírű, ér-
tékes könyvtárat, a Makovecz Imre épí-
tész által tervezett művelődési házat és 
több épületét, valamint a Rákóczi várat. 
Sétánk során megismerhettük a Rákóczi-
ak városát, a nagy múltú iskolavárost, a 
„Bodrog-parti Athént”, Árpád-házi Szent 
Erzsébet szülőhelyét. A vár tetejéről gyö-
nyörűséges kilátás nyílt a kanyargó Bod-
rogra, az erdős, ligetes, szépen rendben 
tartott „turista-csalogató”, nevezetes em-
lékeket őrző zempléni tájra. A vár igazga-
tónője figyelmes, minden kérdésünkre ki-
merítő, bőséges felvilágosítással szolgált. 
Este fogadás várt az Árpád Vezér Gimná-
zium aulájában, vendéglátónk Aros János 
polgármester volt, aki nagyszerű mene-
dzsere a városnak. Megszólalásai nyomán 
lelkes kíváncsiság költözött belém, s noha 
nem először jártam Sárospatakon (har-
madszor), több új ismerettel gazdagod-
tam.

Az ott töltött néhány napon remek 
előadásokat, felkészült előadókat hallhat-

tunk, nem lehetett vele betelni.
Példaként néhány témakör:
A reformáció szerepe nemzetünk 

történetében
A reformáció hatása a népi mű-

veltségben
A reformáció kisugárzása az iro-

dalomra, művészetekre, iskola kultúrára.
Az utolsó előtti napon három ta-

nulmányút közül választhattunk. Én a 
Borsi-Tőketerebes-Kassa útvonalat vá-
lasztottam, mert amikor utoljára itt jár-
tam, nem sikerült megtekintenem II. Rá-
kóczi Ferenc sírját, zárva volt a templom. 
Nem láttam a törökországi Rodostóból 
ideszállított emlékeket, az emlékházat. 
Borsi a szlovák oldalon fekszik, itt szü-
letett II. Rákóczi Ferenc. Megkoszorúz-
tuk a szülőháza előtti szobrát, szózatot 
énekeltünk, megtekintettük a házat.

Tőketerebesen egy szépen felújí-
tott Andrássy-kastélyt néztünk meg, pom-

Sárospatak,
Bodrog-parti Athén

pás parkkal, tóval körülölelve.
Kassán is bőséges ismereteket sze-

rezhettünk a városról. A „Rodostó” Rá-
kóczi emlékházban egy hölgy idegenve-
zetőnk volt, aki olyan empatikus, drámai 
beleéléssel és lényeglátó tömörséggel me-
sélte el II. Rákóczi Ferenc életét és meg-
próbáltatásait, hogy egészen elérzéke-
nyültünk. Búcsúzóul egy tárogatós régi 
bujdosónótákat játszott az emlékház 
udvarán.

Jó, hogy vannak olyan tehetséges 
emberek, akik szívügyüknek érzik a való-
ság, az igazság őszinte megismertetését. 
Mindig mély nyomokat hagyott bennem 
Zemplén, a reformáció, a református kis 
templomok, a református emberek. Árad 
belőlük az egyszerűség, a közvetlen nagy-
szerűség.

A magammal vitt 3 db tiszteletpél-
dány könyvemet boldogan hagytam vi-
szonzásul a maradandó élményekért. 
Egyet a sárospataki Könyvtárnak, egyet 
az Országos Honismereti Egyesület elnö-
kének, egyet pedig a Sárospataki Refor-
mátus Kollégium igazgatónőjének hálás 
tiszteletem jeléül.

Dr. Hargitai Lászlóné

1982. Jaj, de régen volt… Abban az évben fogant meg az agyamban, hogy valahogyan 
segíteni kellene azon a sok emberen, akik megöregedtek, nyugdíjasok lettek. Mint szo-
ciális gondozó naponta találkoztam velük, és többen mondták, hogy elmennének társa-
ságba, hasonló korúakkal elbeszélgetni, információt cserélni, esetleg kirándulni, szín-
házat látogatni. Örömmel tudatosult bennem, hogy érdemes elkezdeni egy idősklub ala-
kításának megszervezését, amelyet egy meghívó kiküldésével indítottam el. A hívó 
szóra meg is jelent több, mint hatvan ember, akik az ismertetés után boldogan írták alá a 
belépést. Klubvezetőként Verbászi Józsefné Jolika került megválasztásra. Szerveztük a 
foglalkozásokat, kirándulásokat stb. Az első kirándulás a gyönyörű szép Veszprém vá-
ros meglátogatása volt. Igazi közösségi élményben volt részünk együtt! 

Aztán következett sorra a többi program: előadók meghívása különböző témák-
ban, pl. a falu vezetői a jövő terveiről tartottak tájékoztatást stb…

Nagy szeretettel és tisztelettel gondolok vissza azokra, akik az elmúlt évtizedek 
alatt vállalták a klub vezetését. Hálával emlékszem azokra, akik sajnos már elhunytak, 
de azokra is, akik betegen töltik életüket: Gondosné Ilonka, Parti István, jobb egészséget 
kívánva nekik.

A hogyan továbbról, azaz a jövőről! Szeretném, ha ez a 35 év tovább folytatódna, 
megsokszorozódna! Kérném az érintetteket, hogy ebben a gyönyörű szép Alcsútdoboz 
nevű faluban több időskorú keresse fel a klubot, tapasztalja meg a klubélet örömét, ossza 
meg az ottlévőkkel a szeretetét, az egymás iránti figyelmét! Mindezzel az életüket tehe-
tik még szebbé.

A jelenlegi klubvezetőknek aktív munkálkodást, jó egészséget kívánok, és sok-
sok türelmet az új tagok fogadására. A régi tagoknak a továbbiakban is sok erőt, és jó 
kedvet kívánok, hogy a régi-új NYUGDÍJASHÁZ-at örömmel vegyék birtokba, mely 
a Polgármesteri Hivatal jóvoltából gyönyörű szép mesebeli házikóvá változott. Ebbe az 
új környezetbe kívánok sok-sok új nyugdíjas tagot, akik örömmel és szeretettel töltik 
meg saját és társaik életét.

Tima Jánosné Zsuzsa

Harmincöt év!
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Önkormányzati hírek

Alcsútdoboz Önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2017. augusztus 21-én 
tartotta legutóbbi ülését, amelyen az 
alábbi fontosabb döntések születtek.

- Határozott a testület a szociális 
célú tűzifa beszerzéshez kapcsolódó pá-
lyázat benyújtásáról. A kormányzati in-
tézkedések értelmében Alcsútdoboz 
település önkormányzata ebben az évben 

3152 erdei m  keménylombos fafajta 
igénylésére adhat be kérelmet. A pályá-
zathoz az önkormányzat részéről önrész 
biztosítása szükséges, valamint a tűzifa 
szállításának költsége is az önkormány-
zatot terheli. A lakossági igénylés részle-
tes feltételeiről rendelet született, amely 
szerint szociális rászorultsági feltételek 
alapján juttatható tűzifa támogatás.

- Módosította a testület az önkor-
mányzat 2017.évi költségvetési rende-
letét. Ennek oka az év közben realizáló-
dott többlet bevételek (egyrészt sikeres 

pályázatok: az orvosi rendelő felújítására 
valamint az iskolai energetikai program-
ra, másrészt a többlet állami támogatások) 
illetve a kiadási oldalon e pályázatok 
megvalósításához kapcsolódó tételek, 
továbbá a kiadásnemek vagy feladatok 
közötti átcsoportosítások. E módosítással 
Alcsútdoboz település költségvetési 
főösszege bevételi és kiadási oldalon 
egyaránt: 387.049.000.-Ft.

- Döntöttek a képviselők az Al-
csútdoboz településrendezési eszközei-
nek teljes körű felülvizsgálatára beérke-
zett árajánlatok elbírálásáról. A rendezési 
terv felülvizsgálatának elkészítésére az 
önkormányzati szabályozás szerint 3 
ajánlatot kértünk be, amelyek közül a leg-
kedvezőbb ár-érték arányú került kivá-
lasztásra. A testület felhatalmazta a pol-
gármestert a kiválasztott településtervező 
céggel való szerződés megkötésére.

- Kárpátaljai iskolások magyaror-
szági táboroztatásához kérte az önkor-
mányzatok segítségét Tessely Zoltán or-

Testületi ülés szággyűlési képviselő. Idén 38 gyerek 
Zánkán történő nyaraltatásához elegen-
dő összeg gyűlt össze, amelyhez a kép-
viselő-testületi döntés értelmében Alcsút-
doboz 50.000 Ft-tal járult hozzá.

Fontosabb történések, intézkedések

- A nyári diákmunka program keretében 
július hónapban 2 főt, augusztusban 3 főt 
sikerült foglalkoztatnunk a Kormányhi-
vatal Foglalkoztatási Osztályával kötött 
szerződés szerint. A diákok főleg a tele-
pülésüzemeltetés, a közterület gondozás 
során nyújtottak segítséget.

- Augusztus 11-én elkezdődtek a 
szeptember 30-i szüreti felvonulás nép-
tánc próbái az ifjúsági-középiskolás cso-
portban. A táncot Liezenbold Maximiliem 
tanítja, a Prelúdium Művészeti Iskola Al-
csútdobozon is oktató tanára.

Tóth Erika
polgármester

MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a településkép 
védelméről szóló törvény értelmében
 2017. szeptember 14-én 17 órakor 

a József Nádor Iskola aulájában
lakossági fórumot tartunk az

 Alcsútdoboz településképi arculati kézikönyv 
elkészítése témában.

A fórumon személyesen tehetik meg javaslataikat, 
észrevételeiket a településképpel,

annak alakításával és az épített környezettel 
kapcsolatban, melyre a kézikönyvet készítő 

BAHCS Építész Iroda
egy előzetes tájékoztatóval készül.

Érdeklődésükre számítunk!

Alcsútdoboz Település Önkormányzata

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 
hívható: naponta 16 és 08 óra között

hétvégén egész  nap
A mentőszolgálat/mentési hívószám:104

Koordinátorként kapcsolódva az országos 
szemétgyűjtési akcióhoz, 
ALCSÚTDOBOZON

2017. SZEPTEMBER 15-én pénteken
12.00-18.00 óra között hirdetjük meg

a közterületi hulladékgyűjtést.

Infópont, ahol kesztyűt, zsákot biztosítunk: 
Sportcsarnok

Gűjtőpont, ahol a hulladékos zsákokat fogadjuk:
a székesfehérvári autóbuszmegállóval

szembeni betonhíd

Várjuk a csatlakozókat!

ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS
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A múltunkra szeretnénk emlékezni tele-
pülésünk legrangosabb ünnepén, a múltra 
szeretnénk büszkék lenni: a kezdeteket 
jöttünk ünnepelni. Azokat, akik előttünk 
jártak az úton, s annyi balszerencse közt, 
oly sok viszály után életük munkájával 
felépítették, vérük árán megtartották, sze-
retetükkel újra és újra megújították hazán-
kat, Magyarországot és a bennünket hor-
dozó közösséget, a magyar nemzetet. Erre 
a múltra, minden bűne és hibája mellett, 
érdemes büszkének lennünk. 

Mi, a jelen emberei, gyakran érez-
zük úgy, hogy nehéz élni a mai világban. 
De ha végignézünk az előttünk járók éle-
tén, láthatjuk, hogy az élet soha nem volt 
könnyű. Szent István életének jelentős ré-
szét a fegyveres harc töltötte ki. Több vé-
res háború élet-halál harcában kellett 
győznie. Győzött, mert ő mérte fel helye-
sen az erőviszonyokat, s mert ő tudta vé-
gül összefogni a nemzetet. Első nagy ki-
rályunk életére és életművére emlékezve 
el kell mondanunk: Szent István tudta, 
hogy a hatalmát, a királyságát nem pusz-
tán Isten kegyelmének és a nyugati lova-
gok fegyvereinek köszönheti, hanem 
származásának, pogány őseinek és az 
előtte járók tetteinek is. Erről árulkodik a 
koronázási palást, amely nem csupán 
azért különleges kincsünk, mert az 
egyetlen korabeli hiteles ábrázolás látható 
rajta I. Istvánról, Gizella királynéról és 
Imre hercegről. Különleges egy apró rész-
let miatt is: a koronázási paláston Szent 
István országalmát tartó bal keze hat ujjat 
számlál. Mit jelent ez? Az államalapítás 
korában a tizenegyedik ujj nem pusztán az 

átlagostól eltérő testi adottságot jelentet-
te, hanem a kiválasztottság jele volt. A tál-
tos hit szerint ez jelezte viselőjének kü-
lönleges képességeit, emberfeletti erejét. 
A koronázási paláston látható hímzés te-
hát nem tévedés, hanem Szent István ural-
kodói hitvallásának szimbóluma. Azt jel-
képezte, hogy Szent István nemcsak a ke-
resztény hitre tért magyarok ura, hanem a 
pogányoké is, és a trón  nem a fegyverek 
ereje, hanem a kiválasztottság okán az 
övé. Erre utal az égi jel. Arra, hogy állam-
alapító királyunk nem csupán azt ismerte 
fel, hogy a magyarságot egy nagyobb egy-
ség, a keresztény világ részévé kell tennie, 
de azt is tudta, hogy csak úgy válhat 
„egész királlyá”, ha keresztény uralkodó-
ként megmarad a magyar törzsek fejedel-
mének is. Tudta – ahogy Kós Károly a ró-
la szóló regényében fogalmaz –, hogy az 
ősi gyökerek nélkül ő maga csak „félki-
rály”, az országa pedig, csak „félország”. 
De ő az egész ország királya akart lenni! 
És az is lett. Hite és meggyőződése vezet-
te. Tudta, hogy Árpád vezér leszármazott-
jaként örökséget kapott, amelyért felelős-
séggel tartozik, és kemény munkával vi-
selte ezt a felelősséget.

Felelősség nemcsak királyokat, és 
uralkodókat kötelez. Minden egyes ember 
felelős a saját sorsáért, és mindazért, amit 
a Teremtőjétől kapott. Tudjuk, hogy sem-
mink sincsen, amit ne fentről kaptunk vol-
na. Nagyon sok tehetség, számtalan érték 
szunnyad bennünk. Ezeket nem azért kap-
juk, hogy könnyelműen eltékozoljuk, 
vagy mélyen magunkba zárjuk. A felis-
mert tehetségünkkel, a szorgos munkával 

létrehozott értékeinkkel a környezetünk 
gyarapítására kell törekednünk. Magun-
kat kiteljesíteni általuk, családunkat gaz-
dagítani velük, falunkat, városunkat épí-
teni velük, hazánkat, országunkat szolgál-
ni révükön. Nagy szavaknak tűnnek ezek, 
de az igazság az, hogy a mi mindennapi 
életünkből, gondolatainkból, tetteinkből 
vagy mulasztásainkból áll össze a vilá-
gunk. Egyetlen ember sem bújhat ki an-
nak a felelőssége alól, hogy minden cse-
lekedete következményekkel jár. Jó vagy 
rossz következményekkel. Ennek tudatá-
ban arra törekedjünk, hogy az „igen” dol-
gok, a pozitív dolgok kerekedjenek felül 
bennünk! Szándékosan soha ne ártsunk, a 
„nem” dolgokat kerüljük! Hasonló felfo-
gást mutat számunkra a Szent Istváni élet-
mű, amely ezer év múltán is, még a mai 
napig is alapvetően határozza meg min-
dennapjainkat. István fontosnak tartotta, 
hogy küzdelmes életében felhalmozott 
élettapasztalatát megossza. Különösen fi-
ának, Imre hercegnek kívánt segíteni az 
„Intelmekkel”, amelyek java olyan taní-
tás, amit ma is, itt is, mi is megfogadha-
tunk. Ezért került idén is az Alcsútdobozi 
Falunapok rendezvény-sorozatunk meg-
hívójára egy Szent Istváni tanács, amely 
egy helyes és követendő alapvető emberi 
hozzáállásra hívja fel a figyelmet: 

„Tartsd mindig eszedben, hogy 
minden ember azonos állapotban születik, 
és hogy semmi sem emel fel, csakis az alá-
zat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a 
gyűlölség.”

Kívánom, hogy mindig tudjunk 
felfelé emelkedni, mindig tudjunk az alá-
zatosság nehéz kívánalmának megfelelni!  

Tóth Erika

Ünnepi köszöntő Szent István napján

Alcsútdobozi Falunapok, Helyi Alkotók Kiállításának megnyitója
Alkotás – alkotó ember – művészet – al-
kotóművész – kézművesség – kézműves 
mester. A kiállítás bemutatására ezek a 
megfelelő szavak, hiszen a bemutatott 
tárgyak alkotóiban ezeknek a csíráit ül-
tettük el, vagy éppen önmaguk indultak el 
ezen az úton, hogy később továbbfejlesz-
szék igényük szerint a belső irányultságot.   
Aki eljut az alkotó embertől a kézműves 
mesterig, vagy akár az alkotóművészig, 
nem csak önmaga, de mások gyönyörköd-
tetését is szolgálja. Az itt kiállított mun-
kák egy része szabadidős kézimunka, il-
letve kézműves alkotás, az Alcsútdobozi 
Kézművestábor résztvevőinek gyermek-
munkái. A tapasztalatok szerint azok a 
gyerekek, akik kézműveskednek, a kör-
nyezetükre igényes, kreatív, egyéni fantá-
ziájú és ötletgazdag, boldog felnőtteké 
válnak. Az évről évre visszatérő alkotó-
táborban minél változatosabb technikák 

bemutatására törekszünk, melyek fejlesz-
tik az alkotófantáziát, a vizuális képessé-
geket, önálló munkavégzésre, alkotásra 
inspirálnak. A most kiállított munkák csak 
töredékei az egy héten át tartó lelkes, ki-
tartóan végzett tevékenységeknek. Arra 
kérem Önöket, hogy a látottakon ke-
resztül becsüljük meg gyermekeink apró-
cseprő próbálkozásait, pedagógusaink 
gyermeknevelő fejlesztő munkáját, és 
gyönyörködjünk a már saját útját járó 
amatőr, vagy profi kézműveseink, művé-
szeink alkotásaiban.

Kiállításunk helyi képzőművész 
alkotói: TÓTH CSABA és HOMPÓ KA-
TALIN, akiknek rajzai, festményei ma-
gukért beszélnek. 
Tóth Csaba nem végzett művészeti főis-
kolát, őstehetségét önképzés útján, művé-
szi szintre fejlesztette. A kiállításon bemu-
tatott önéletrajzából kiderül életútja: nem 

volt könnyű, megszenvedett a művésze-
téért, aminek gyümölcséből mi is látha-
tunk néhány szeletet. Gyermekkora óta 
Alcsútdobozon él. Iskoláit helyben és Bu-
dapesten végezte. A művészettel már fi-
atalon megismerkedett. A művészeti pá-
lyát választotta volna, hiszen tanárai is er-
re biztatták, azonban a szülők gyakorlati-
asabb elképzelése valósult meg: szakmát 
tanult. Hosszú szünet után – Péter fia mű-
vészi kibontakozása idején – vette újra ke-
zébe az ecsetet. Soha nem részesült in-
tézményes művészeti oktatásban: az al-
kotás elemeit autodidakta módon sajátí-
totta el. A festő különböző stílussal és 
technikával ragadja meg az őt körülvevő 
gyöngyőrű világunk momentumait. A fe-
lesége meghatározó segítsége, kritikusa 
és támogatója az életben, mint a művé-
szetben. Az itt kiállított képek sokszínű-

folytatás a 8. oldalon
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ségében emberek, tájak, városrészek, al-
csúti tájak, állatvilág és virágcsendélet is-
merhetők meg.

Hompó Katalin 29 éve él Alcsút-
dobozon, mégis (vagy ennek ellenére) 
akadhatnak a helybéliek között is, akik-
nek szükséges bemutatni. 2002-ig tanított 
itt az általános iskolában, egyebek között 
rajzot. Munkja egy részét – számára a leg-
kedvesebb részt – ma is a rajz tanítása te-
szi ki, s pár éve megadatott számára az a 
lehetőség, hogy ezt az alapfokú művészet-
oktatás keretén belül végezze, néhány lel-
kes és tehetséges tanítvány között, akik 
délutánonként, akár fáradtan is szívesen 

dolgoznak vele. Most bemutatott munká-
inak egy része több mint 30 éve, még főis-
kolás korában készült, másik részük pedig 
az utóbbi években. A kettő között hosszú 
évek, évtizedek teltek el anélkül, hogy 
egyetlen kép is született volna. Néha azért 
előfordult, hogy valamit mégis meg kel-
lett örökítenie. Az alcsúti iskola sarkán ál-
ló gyönyörű vadgesztenyefa már a múlté, 
ahogy Keszte igazgató bácsi is, aki egy 
időben gyakran álldogált a kapujában, és 
beszélgetett az arra járókkal. Katalin egy-
szer megkérte, hadd rajzolja le, és ő volt 
olyan kedves, hogy modellt ült. Csoma-
golópapíron, ceruzával készült akkor a 
vázlat, azt tervezte, lesz belőle krétarajz, 

de ez elmaradt, és többé már nem tudja 
megkérni még egy ülésre. Azóta már van 
digitális fényképezőgépe, készített portrét 
fényképről is, de jobban szeret élő mo-
dellről rajzolni. Képeinek többsége embe-
reket ábrázol, érzéseket, hangulatokat és 
emlékeket ragad meg. 

Nagy öröm számunkra, hogy ilyen 
tehetséges emberek élnek közöttünk, és 
elvállalták, hogy bemutatják alkotásaikat, 
művészetüket a „Helyi alkotók kiállítása” 
falunapi programunk keretében.

Köszönjük!

Tóth Gabriella

ALCSÚTDOBOZ LEGSZEBB 
KONYHAKERTJEI

Önkormányzatunk és az alcsútdobozi
Kertbarát Akadémia 2017-ben is csatlakozott a 

„Magyarország Legszebb Konyhakertje” országos 
programhoz, és lebonyolította a legszebb 
alcsútdobozi veteményeskertek versenyét.

A benevezett kerteket az ötfős zsűri
két alkalommal is bejárta, és az országosan 

megadott szempontok alapján pontozta.

Az országos versenybe  2017-ben továbbjutó 
alcsútdobozi kert művelője:

Varga Ilona
A legszebb konyhakertek verseny különdíjasai:

Fülöp András
Dr. Gulyás Lászlóné

Szili Árpádné
Kozáry Gábor

Nagy öröm látni a szépen gondozott területeket,
a dúsan termő növényeket
és a szorgalmas gazdákat.

Bízunk benne, hogy a jövő évi programba
minél több helyi kertbarát beadja a nevezését,

hiszen tudjuk, hogy nem a helyezés,
hanem a részvétel a fontos!

Alcsútdoboz Település Önkormányzata
HÉTFŐ: 12.30 – 14.00 (ISKOLAI IDŐSZAKBAN)

16.00 – 18.00
SZERDA: 12.30 – 14.00 (ISKOLAI IDŐSZAKBAN)

CSÜTÖRTÖK: 12.30 – 14.00 (ISKOLAI IDŐSZAKBAN)                   
16.00 – 18.00

SZOMBAT: 9.00 – 10.00

Minden régi és új olvasót, diákot szeretettel vár a könyvtáros:
Bese Mihályné Margitka

A könyvtár címe: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u.105.

ALCSÚTDOBOZI KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSA

Falunk kórusának nagy szüksége lenne jó hangú, énekelni sze-
rető új tagokra. Zenei előképzettség nem szükséges. A dalokat 
hallás után tanuljuk. Keddenként 17.30-kor van próba. Az ének-
lés örömén túl részese lehetsz egy közösségnek, kulturális prog-
ramoknak. Korhatár nincs. Fiúk, lányok, férfiak, nők gyertek!!!

                                                                                                              
Szili Árpádné

Toborzó

Tisztelt Alcsútdobozi Sportbarátok!

A Községi Sportegyesület nagy szeretettel hívja és várja a szur-
kolókat az alcsútdobozi labdarúgó csapat alábbi mérkőzéseire:

ZICHYÚJFALU – ALCSÚTDOBOZ 
 2017-09-10 16:30, Zichyújfalu Sportpálya
ALCSÚTDOBOZ – DINNYÉS 
 2017-09-17 16:00, Alcsútdoboz KSE
VÉRTESBOGLÁR – ALCSÚTDOBOZ 
 2017-09-24 16:00, Vértesboglár Sportpálya
ALCSÚTDOBOZ – CSABDI 
 2017-10-01 15:00, Alcsútdoboz KSE
TORDAS II. – ALCSÚTDOBOZ 
 2017-10-07 15:00, Tordas Sportpálya
ALCSÚTDOBOZ – HERCEGHALOM 
 2017-10-15 14:30, Alcsútdoboz KSE
VEREB-PÁTKA II. – ALCSÚTDOBOZ 
 2017-10-22 14:30, Vereb Sportpálya
ALCSÚTDOBOZ – ÚJBAROK 
 2017-10-29 13:30, Alcsútdoboz KSE
LOVASBERÉNY – ALCSÚTDOBOZ 
 2017-11-05 13:30, Lovasberény Sportpálya

Üdvözlettel:           
Jére Csaba

sportköri elnök

HAJRÁ ALCSÚT!

folytatás a 7. oldalról
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A Háromhárs Óvoda hírei

Óvári Zsoltné óvodavezető

A 2017/2018-as óvodai nevelési év munkaterve
A nevelési év 2017. szeptember 1-től 
2018. augusztus 31-ig tart.

Szünetek időtartama 
Téli szünet: 2017. december 27-től 

2018. január 02-ig tart. A szünet előtti 
utolsó nevelési nap 2017. december 22. 
(péntek), a szünet utáni első nevelési nap 
2018. január 3. (szerda).

Nyári zárva tartás: 2018. július 30-
tól augusztus 31-ig. A szünet előtti utolsó 
nevelési nap 2018. július 27. a szünet utá-
ni első nevelési nap 2018. szeptember 3.

Az óvoda napi nyitva tartása: 7.00 
– 17.00 óra között. A gyermeklétszám fi-
gyelembe vételével úgy határoztuk meg 
az óvoda működését, hogy:

ź 7.00-8.00-ig a Kismadár cso-
portban gyülekeznek a gyere-
kek,

ź 8.00-16.00-ig a három cso-
portban korosztályokra bontva 
foglalkozunk a gyerekekkel,

ź 16.00-17.00-ig a Tulipán cso-
portban biztosítunk felügyeletet. 

Működési rendünkben az a feltétel is tel-
jesül, hogy: az óvoda teljes nyitvatartási 
idejében óvónő végzi a nevelőmunkát. 

Tárgyi feltételeket folyamatosan 
szeretnénk javítani. Az idei évi terveink:

ź KRESZ pályát kialakítani az új 
udvarrészen,

ź Sportpálya fölé árnyékoló be-
szerzése,

ź az épület előtti területen a kis-
bicikliknek parkolásra alkalmas 
eszköz felállítása,

ź a parkos, kertes területek fejlesz-
tése, 

A csoportszobai fejlesztő eszközeinket 
sikerült az elmúlt évek alatt pályázati for-
rás felhasználásával bővíteni, így fejlesz-
tő eszközeink, sportszereink megfelelő 
minőségben és mennyiségben állnak a 
gyerekek fejlesztésének szolgálatára. Ter-
vezünk még karácsony előtt – szokás sze-
rint a csoportok fenyőfái alá – további já-
tékeszközök beszerzését. Az idei költség-
vetésben is terveztünk forrást az étkezte-
téshez szükséges eszközökre, az eltört, ki-
csorbult készletek pótlására, és az elsza-
kadt terítők kicserélésére. 

Pedagógiai terv
2017/18-os nevelési évre az óvo-

dánkba beíratott gyermekek száma: 65 fő. 
Három csoportban dolgozunk, három 
tiszta korosztályú csoporttal. Csoportok 
beosztása:

Kismadár (nagy) csoport 24 gyer-
mekkel. Óvónők: Partiné Kocsis Tünde, 
Szabó Zsuzsa. Dajka: Varga Józsefné.

Tulipán (középső) csoport 20 
gyermekkel. Óvónők: Némethné Galler 
Valéria, Facsar-Veszeczky Andrea. Daj-
ka: Kónya Nikoletta.

Pillangó (kis) csoport 21 gyer-
mekkel. Óvónők: Tóthné Tóth Gabriella, 

Bencze Katalin, Óvári Zsoltné. Ped. 
asszisztens: Farkasné Móricz Enikő. Daj-
ka: Szöllősi Ferencné.

Alapvető célunk az óvodások nyu-
godt, élmény-gazdag, harmonikus fej-
lődésének elősegítése az életkori sajátos-
ságok figyelembevételével, a sokoldalú 
képességfejlesztés, a gyermekek és a mű-
vészetek közötti erős érzelmi kötődés ki-
alakítása. 

Kiemelt nevelési feladataink az 
idei nevelési évben is:

ź az egészséges életmódra neve-
lés, testi nevelés 

ź az esztétikai – művészeti nevelés 
az óvodai élet mindennapjaiban 
és az ünnepeken

ź a környezeti nevelés
Fokozottan kiemelt feladatunk az idei év-
ben az esélyegyenlőség biztosítása mel-
lett a tehetséggondozás, a műhelymunka 
kialakítása. 
Speciális térítésmentes szolgáltatásaink: 

ź Logopédiai foglalkozások heti 2 
óra; Bicskei Pedagógiai Szak-
szolgálat

ź Gyógytestnevelés heti 1 óra; 
Bicskei Pedagógiai Szakszol-
gálat

ź Hittan-foglalkozások heti 1-1 
óra; Református és Katolikus 
Egyház.

Néphagyomány-ápolás, jeles napok az óvodában

Időpont  Program

2017. szept. 26. Szüreti mulatság – játszóház 
szept.-okt.  Kirándulás az őszi arborétumba
okt. 04.  Klotild-nap– játszóház
  Az ovigaléria őszi kiállításának megnyitója
okt.12.  Sportpálya avató ünnepség szervezés
  Oviolimpia
okt. 26.  Ovi-mozi 
nov. 18.  Bál az óvoda javára
nov. 28.  Téli ovigaléria kiállítás megnyitója
  Játszóház
dec. 06.  Mikulás ünnepség 
dec. 14.  Mézeskalács-sütés a családokkal (du)
dec. 16.  Karácsony a nyugdíjasokkal
dec. 20.  Karácsony az óvodában
2018. jan. 10. Újévi zenés nap 
jan. 25.  Ovimozi

Időpont  Program

jan. 30.  Farsangi kézműves délután
febr. 03.  Farsangi mulatság 
márc. 01. Arborétumi kirándulás - Hóvirágmező
márc. 08. Tavaszi ovigaléria kiállításának megnyitója
  Játszóház
márc. 12. Látogatás az iskolába – Gergely-járás
márc. 14. Március 15-i megemlékezés a lovas
  huszárral
márc. 21. Szülői fórum – vendégünk a tanító néni
márc. 24. Húsvéti játszóház és vásár – készülődés
  húsvétra
ápr. 12.  Oviolimpia  – játékos sportvetélkedő 
ápr. 26.  Májusfa állítás
máj. 7-8-9. Anyák napja
máj. 24.  Gyermeknap
jún. 8.  Ballagás – évzáró ünnepség 
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SZÜRETI FELVONULÁS
ÉS MULATSÁG

Kedves Alcsútdobozi Lakosok!
A régi szép hagyomány szerint fiataljaink idén is 

néptánc összeállítással készülnek a szüretre,
amelyre meghívtuk a kárpátaljai Rát település 

néptánccsoportját is.

A két falu néptáncosainak bemutatójára 
2017. SZEPTEMBER 30-ÁN
SZOMBATON 14 ÓRAKOR 

A FALUKÖZPONTBAN KERÜL SOR.   
A szüreti felvonulást követően 20.00 órától várjuk 
Önöket az alcsútdobozi sportcsarnokban rendezett

SZÜRETI MULATSÁGBA.
Zene: Joker Duo (Dobozi Dezsőék)

Büfé: Hegedűs Vendéglő
Belépő: 800.-Ft,

mely asztalfoglalással előre is megvásárolható a 
József Nádor Iskola Szülői Munkaközösségénél,

a Polgármesteri Hivatalban
és a Hegedűs Vendéglőben.

2017. július 29-én ünnepeltük az  alcsút-
dobozi Anna Nyugdíjas Klub megalaku-
lásának 35. évfordulóját. A sportcsarnok 
feldíszítve, megterített asztalok várták a 
több mint 150 vendég és ünneplő tagok ér-
kezését. A paravánokon az elmúlt 35 év 
jelentősebb eseményei, elhunyt, és még 
aktív tagok képei idézték a múltat. A ké-
pekről bepillantást kaptunk a klub életébe. 
Kirándulások, országházi látogatások, 
karácsonyi ünnepek és batyubálok hangu-
latát idézték a fotók. A meghívott kör-
nyékbeli nyugdíjas klubok tagjai, és tá-
mogató tagjaink is velünk ünnepeltek. 

Miklós Dénesné Rozika klubta-
gunk köszöntötte a megjelenteket. Külön 
köszöntötte Tóth Erika polgármestert és 
Tima János alpolgármestert.

Az ünnepi műsort Mészáros János 
Elek csodálatosan összeállított énekszá-
mokkal kezdte. Hazafias dalok és ének-
lésre buzdító operett dallamok váltották 
egymást. János örömmel fogadta el meg-
hívásunkat, mert mint mondta, a nyug-
díjas klub már akkor is felkérte énekelni, 
amikor még nem volt országosan ismert, 

35 éves az Anna Nyugdíjas Klub
híres énekes. Köszönjük, hogy eljött kö-
zénk és emelte a műsor színvonalát! A Si-
mándi József énekverseny és a Csillag 
születik verseny győztese Mészáros János 
Elek, Alcsútdoboz büszkesége.

Az Anna Nyugdíjas Klub vezetője, 
Horváth László ünnepi köszöntője követ-
kezett. Beszélt az elmúlt 35 év történé-
séről. Köszöntötte a nyugdíjas klub alapí-
tóját, szervezőjét, Tima Jánosné Zsuzsi-
kát. A sorainkban ülő, még aktív alapító 
klubtagunkat, Kolumbán Józsefné Lidi-
két, aki aznap töltötte be 90. évét, egy cso-
kor virággal köszöntötte. Sajnos a többi 
alapító tag már nincs közöttünk. Klubve-
zetőnk megköszönte az Önkormányzat 
támogatását, különös figyelemmel a pol-
gármester asszony, Tóth Erika, és az al-
polgármester, Tima János támogatását,  és 
az egész évben felénk irányuló figyelmü-
ket. Megköszönte a többi támogató segít-
ségét, hisz nélkülük évek óta nem tudnánk 
ilyen színvonalas összejöveteleket, kirán-
dulásokat szervezni. Ismét kérte a nyugdí-
jas korú lakosságot, minél többen jöjjenek 
közénk, a már felújított, szép nyugdíjas 

Nyugdíjasok figyelem!

A tavalyi évhez hasonlóan az Agárdi Gyógyfürdő 
kedvezményes balneoterápiás gyógykezelést, 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata
pedig saját kisbuszával ingyenes utazást kínál

az Önök számára.
2017. december 22-ig ismét kedvező áron
233 Ft-ért vehetik igénybe a kezeléseket, 
hétköznaponként 8.05-16.35 óra között

Aki szívesen eljárna a kúrára,
a következőket tegye:

- mielőbb keresse fel háziorvosát és kérjen
beutalót reumatológiai szakrendelésre

- jelentkezzen telefonon (+36 70 450 8738) vagy 
személyesen az alcsútdobozi polgármesteri 

hivatalban, a közösen utazó csoportba
Az önkormányzat a fürdő reumatológiai 
szakrendelésén egy időpontra jelenti be a 

jelentkezőket. A szakrendelésen egyénenként
kerül kiírásra a 60 gyógykezelés.

- A 60 kezelés 4x15 kezelésből áll: egy nap 4 féle 
kezelés (medencefürdő + 3 kezelés) 15 alkalommal.
- A kedvezmény csak érvényes nyugdíjas igazolvány 

és lakcímkártya felmutatása mellett igényelhető
2017. szeptember 15-ig várjuk érdeklődésüket, 

jelentkezésüket!
Önkormányzat

KÖSZÖNTJÜK  FALUNK 
ÚJSZÜLÖTTJEIT

BAKSA BENETTET, 
aki 2017.06.11-én érkezett
és

HORVÁTH SÁNDORT,
aki  2017. 08.14-én érkezett

Jó egészséget, sok erőt és örömet 
kívánunk a családoknak!

V É R A D Á S

ALCSÚTDOBOZON 

2017. OKTÓBER 10-ÉN 
15.30-18.00 KÖZÖTT

 A SPORTCSARNOKBAN

AKI VÉRT AD,
ÉLETET AD!
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klubházunkba. Tima Jánosné Zsuzsika az Anna Nyugdíjas Klub 
szervezője, alapítója és később vezetője a kezdetekről beszélt. 
Megtudhattuk, hogy 1982-ben, mint házi beteggondozó, az idő-
sekkel beszélgetve, sok idős az egyedüllétre panaszkodott, nem 
volt kihez szólniuk. Zsuzsika ezt felismerve, Nagy Lajosné ta-
nácselnök asszony és VB titkár engedélyével, támogatásával 
házról-házra járva szervezte a klub létrehozását. Több mint 50 
időst tudott maga köré gyűjteni. Sajnos az alapítással kapcso-
latos dokumentumok nincsenek meg. De a most ünneplő nyug-
díjasok és a képek a bizonyítéka, hogy jó munkát végzett. Kirán-
dulásokat, előadásokat szervezett. Egy olyan klub alapjait tette 
le, ami még máig működik. Úttörő volt ez a maga korában, hi-
szen a többi környékbeli nyugdíjas klub még csak mostanában 
ünnepli megalakulásának huszadik-harmincadik évfordulóját. 
Külön köszöntötte a Felcsúti Nyugdíjas Klubot. Ezt a helyi kis-
testvérének nevezte, hisz ő alapította és vezette 1983-ban. Tima 
Jánosné Zsuzsika emlékezett az alcsútdobozi Nyugdíjas Klub 
további vezetőire is. Beszéde végén jókívánságokat és egy kis 
ajándékot adott át a mostani vezetőknek, Horváth Lászlónak és 
Gulyás Istvánnak.

A továbbiakban Tóth Erika polgármester asszony kö-
szöntötte az ünneplő Nyugdíjas Klub tagjait, és a vendégeket. El-
mondta, hogy a település 2017. évben két évfordulót is ünnepel: 
a 35 éves Nyugdíjas Klubot és a 70 éves állami iskolát. Felidéz-
te, hogy a klub működésében jelentős változás történt, amikor 
Fridrich Andrásné Annuska az Önkormányzatnak ajándékozta 
családi házát, azzal, hogy az idősek javára hasznosítsák. Öröm-
mel számolt be az épület most folyó külső-belső felújításáról, 
amelyhez pályázaton sikerült támogatást nyerni. A következő 
hetekben még a kerítés felújítására is sor kerülhet. Nagyon fon-
tosnak tartja az ünnepeket, amikor egy pár percre megállunk, 
emlékezünk, és újult erővel megyünk tovább. Pici humorral fe-
jezte ki reményét, hogy 35 év múlva a klub 70. évfordulóján is 
minél többen együtt ünnepeljünk majd közösen. 

A Felcsúti Nyugdíjas Klub nagyon igényesen összeállí-
tott nótacsokorral kedveskedett a jelenlévőknek. 

Németh Lili Hanna, a József Nádor Általános Iskola 5. 
osztályos tanulója Romhányi József: Divatkereskedés című ver-
sét mondta el nagy átéléssel és sikerrel. A saját és osztálytársai 
csodálatos rajzait láthattuk a Nyugdíjas Klub életképei mellett. A 
szép színes festmények igazolják, hogy iskolánk diákjai nem 
csak versben, énekben, de rajzban is nagyon tehetségesek.

A tabajdi Férfi Énekkar tréfás dalai mosolyt csaltak a hall-
gatók arcára.

ALCSÚTDOBOZI HÍREK

Ingyenes kiadvány
Kiadja Alcsútdoboz Település 

Önkormányzata
Megjelenik 500 példányban.

ISSN 2061-6422
Felelős kiadó:

Tóth Erika polgármester
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Grafika, nyomdai előkészítés: 

www.hpdesign.hu
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.

Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. 
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot

a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.

A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.

Meglepetésként Könczöl Szilvia táncoktató és társai hastánc-
bemutatója zárta a műsort. A bicskei Művelődési Házban tevé-
kenykedő csoport látványos produkciója megalapozta a vidám 
hangulatot a későbbi táncos mulatsághoz.

A műsorok zárásaként a meghívott környező nyugdíjas 
klubok vezetői köszöntötték az ünneplő klubbot jókívánságok-
kal, egy kis ajándékkal.

A Hegedűs Vendéglő tulajdonosai, Hegedűsné Edit és La-
jos évek óta támogatói és segítői a Nyugdíjas Klub ünnepi alkal-
mainak. Most is csodálatos estebéddel tudtuk megvendégelni a 
meghívottakat az ő segítségükkel. A fiatalabb klubtagok – Cser-
na Stefánia és Dobozi Tünde – felszolgálásának köszönhetően  
gyorsan felkerültek a finomságok a több mint 150 főre terített 
asztalokra.

A délután hangulatát Ferenczi István zenéje fokozta. Üdí-
tők, Dobozi Zoltán szódavíze, házi borok oltották a szomjat. Az 
asztalok megteltek a nyugdíjas klubtagok és támogató tagjaink 
által otthonról hozott házias pogácsával és süteményekkel. Jó 
hangulatban beszélgetve, táncolva ünnepeltük közösen az év-
fordulót.

Reméljük, hogy minél több nyugdíjas klubtaggal fogunk 
még számos évfordulót közösen ünnepelni!

Köszönjük a támogatóknak, hogy segítségükkel méltón 
ünnepelhettük az Anna Nyugdíjas Klub alapításának 35. évfor-
dulóját.

Lakatos Lászlóné
klubtag
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KÖZSÉGÜNK LEGSZEBB PORTÁI
2017. ÉVBEN

A környezetszépítési akció értékelése során kiemelkedő 
pontszámot kapott és a

Községünk szép portája 2017.
elismerő tábla kihelyezésére jogosult ingatlanok:

1. Szabadság u. 186. Nagy Attila és családja
    2. Szabadság u.15. Bak Jánosné és családja

3. Szabadság u. 1/10.  Fülöp András és családja 
4. József A. u. 16. Sebők Mihály és családja

5. Bem u.30. Fülöp Zsolt és családja

A  környezetszépítési akció értékelése során a  kapott 
pontszámok alapján

Oklevél minősítésben részesült  ingatlanok:

1. Szabadság u. 146. Komáromi János Zoltán
és családja

2. Szabadság u.18. Peringer Márton és családja
3. Jókai u.9. Ottling Tibor és családja

4. Petőfi u.18. Dr. Cseh Kornél és családja

Minden díjazottnak gratulálunk! 
Köszönjük, hogy portájuk virágosításával, 

rendezettségével hozzájárulnak
 az esztétikus falukép kialakításához!

Alcsútdoboz Település Önkormányzata

Szabadság u.15. Bak Jánosné és családja

Szabadság u. 1/10.  Fülöp András és családja 

József A. u. 16. Sebők Mihály és családja

Bem u.30. Fülöp Zsolt és családja

Állatorvosi ügyelet
  Szept. 02-03. Dr. Halász György

Csákvár, Kálvária u. 55. | + 36 20 445 6256
Szept. 09-10.  Dr. Kiss Sándor

Csákvár, Szabadság u. 26. | 254 505; + 36 20 941 1900
Szept. 16-17.  Dr. Locker Lóránd

Csákvár, Rákóczi u. 35. | 353 327; + 36 20 661 5215
Szept. 23-24.  Dr. Cseh Kornél

Alcsútdoboz, Petőfi u. 18. | 353 397; + 36 70 217 3745
Szept. 30-01.  Dr. Halász György

Csákvár, Kálvária u. 55. | + 36 20 445 6256

12.

Szabadság u.186. Nagy Attila és családja


