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BOLDOG ÚJ ÉVET ALCSÚTDOBOZ!
Az ünnepnapok alatt reménnyel, hittel és szeretettel feltöltődve kívánok valamennyi falubelimnek sok erővel és bölcsességgel teli új
esztendőt! Kívánom, hogy minden dolgot, ami velünk történik a helyén tudjuk kezelni: értékeljük az eredményeket és találjuk meg a
problémákra a jó megoldásokat! Ne tévesszük szemünk elől a lényeget, lássuk magunk előtt mindazt, ami igazán fontos! Igaz, hogy
mindannyiunkat más-más foglalkoztat, különbözőek a terveink, a vágyaink, de ezek mögött nagyon hasonlítunk: a család, a munka, a
közösségeink töltik ki napjainkat. Egészségünk megőrzése, megélhetésünk megteremtése, emberi mivoltunk megélése, kiteljesítése áll
törekvéseink középpontjában. Cselekedjünk mindig úgy, hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül, a Teremtőnek gondja van ránk. De, ahogy
a mondás tartja: „Segítsd magadon, az Isten is megsegít!”, tehát tisztában kell lennünk a sorsunkért viselt felelősségünkkel. Tapasztalataim szerint magunk vagyunk életünk kovácsai, és van egy nagy varázsszó is: EGYÜTTMŰKÖDÉS. Nem legyőzni, felülkerekedni, hanem partnerként viselkedni, divatos szóval a „win-win” (győz-győz) szemléletben élni. Hiszen tudjuk, hogyha nem vagyunk kishitűek, akkor úgyis minden a helyére kerül. Az új évben bizakodó életet kívánok Önöknek is!
Tóth Erika polgármester

Közös karácsonyi ünneplés
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei
Kuruc Melodárium
2016. december 12-én rendhagyó ének,
irodalom és történelem óra volt iskolánkban.
Nagy Csaba tárogatóművész tartott zenés bemutató órát a tárogatóról és a
kuruc korról. Rendkívül színes és részletes előadását a gyerekek és a pedagógusok nagy érdeklődéssel hallgatták. Megszólalt az ősi és a modern, reformkori tárogató, amelyek hol búsan sírtak, hol vidáman szinte táncra hívták a hallgatóságot. A gyerekek nagy élménnyel figyelték
Csínom Palkó „dali pár pisztolyom” egy
eredeti példányát. II. Rákóczi Ferenc és a
kuruc világ szinte megelevenedett ebben
a színvonalas előadásban. Pitti Katalin és
Nagy Csaba különleges tanórái maradandó élményt nyújtottak.
Béndek László

Egészséges életmód
projektnap
December hónap első hétfőjén nem egy
szokványos iskolai napot tartottak az általános iskolában. A tanulóknak csak kisméretű táskával, némi elemózsiával és
tolltartóval kellett érkezniük reggel 7 óra
50 percre. Az igazgatónő megnyitotta a
projektnapot, majd Béndek László tanár
úr rövid összefoglaló előadást tartott arról, hogy mi is az egészséges életmód. A
felső tagozatos tanulók Power Point bemutatókat, az alsó tagozatosok jobbnál
jobb és színesebb rajzokat alkottak kifejezetten erre a napra. A legjobb munkák
készítőit emléklappal, illatos szappannal,
kézfertőtlenítővel, finom müzli szelettel,
rágógumival jutalmazta a zsűri. A programok csak az előadás és a jutalmak kiosztása után kezdődtek, mégpedig több helyszínen. Négy osztályteremben és a sportcsarnokban várták az iskola minden diákját a lelkiismeretesen felkészült tanítók,
tanárok, hogy szellemi és testi (mozgási)
táplálékkal is ellássák őket. Míg az alsó
tagozat a sportcsarnokban tartózkodott a
Mikulás-kupán, addig a felső tagozat hallgathatta az előadásokat és tanulhatott, interaktívan, még játékosabb formában,
mint a hétköznapokban. Majd 11 óra körül a két tagozat helyszínt váltott. A nap
folyamán készültek táplálékpiramisok,
kóstolhattunk finom gyümölcsöket,
zöldségeket, csoportosíthattuk játékos
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formában az élelmiszereket, moshattunk
fogat egy óriási fogsoron, elsajátíthattuk a
helyes technikát, beszélgettünk a tisztálkodási szokásokról, az időjárásnak megfelelő öltözködésről, és Vargáné Ángyás
Gabriella védőnőnek köszönhetően szűrővizsgálaton is átestünk. A nap különlegessége volt, hogy az egyik teremben azt
tanítottuk diákjainknak, hogy milyen lehet egy szépen megterített ünnepi asztal.
Bízom benne, hogy az ezen a területen
szerzett kompetenciájukat fejlesztettük és
az ünnepek alatt alkalmazták is. A sportcsarnokban zajló labdarúgó tornán, mely
a hagyományőrző Mikulás-kupa volt,
nem született meglepő eredmény. Az alsó

tagozatosoknál a 4. osztály, a felsősöknél
a 8. osztály vehette át a vándorkupát, melyet egy évig birtokolhat. A legjobbakat
külön díjaztuk. A legjobb kapus Marton
Kenéz és Jakab Gergő volt, a legjobb játékos az alsó tagozaton Bíró Gábriel, míg a
nagyobbaknál Antal Márton, a legtöbb
gólt pedig a kisebbeknél Keindl Gergő
rúgta, a felsősöknél pedig Magáriusz Dominik érdemelte ki, hogy kihívjuk egy
jutalomért. A szellemi táplálékból, amit
nyújtottunk feléjük, remélem a későbbi
évek folyamán hasznosítani is tudnak.
Mészáros Tünde

Alcsútdobozi hírek
Népek karácsonya néprajzi verseny
az iskolában
December elején háromfordulós néprajzi
versenyt hirdettünk a felső tagozaton,
amelynek témája európai népek (görögök, írek, olaszok, angolok, finnek, lengyelek) karácsonyi szokásai voltak. A hónap első napjaiban írásbeli feladatokat adtak be a háromfős csapatok, amelyek értékelése után hat csapat jutott tovább a döntőbe, amelyet december 13-án rendeztük
meg. Itt – többek között – tesztlapokat töltöttek a diákok, activityztek, filmrészleteket elemeztek, illetve kiselőadásokat
tartottak. A másfél órás versengést végül a
nyolcadikos lányok csapata (Magáriusz
Martina, Molnár Laura, Szücs Natália)
nyerte, második helyen az ötödikes fiúk
(Antal Márton, Jakab Gergő, Kemény
Ede, Kollár Zerind), míg a harmadikon a
nyolcadikos fiúk (Buzár Tamás, Cserna
László, Lőrincz Olivér) végeztek. A kéthetes felkészülés során sokat gyarapodott
diákjaink tudása, és kicsit betekintést
nyerhettek más népek életébe, karácsony-

hoz köthető szokásaiba. Megállapíthattuk, hogy ezek néha nagyon hasonlóak a
miénkhez, néha nagyon nem, de valami
biztosan közös: ugyanolyan szeretettel
várják és ünneplik az emberek a karácsonyt, éljenek a kontinens bármelyik
szegletében.
Wikipil Gábor
történelem szakos tanár

Adventi szavalóverseny
az iskolában
Közeledett már a téli szünidő, és tanulóink a közelgő ünnepek lázában égtek,
amikor megrendeztük iskolánk immár
hagyományőrző szavalóversenyét felső
tagozatos diákjaink számára. Az előkészületek már három héttel előtte folytak
versek választásával, azok folyamatos
gyakorlásával. 13 versenyzőnk indult,
akik valóban személyiségüket tükröző
verset választottak és mondtak el. Igazi,
meghitt légkörben zajlott a verseny, mely
feladta a „leckét” a zsűrinek, Marietta,
Tünde és Trézi tanító néniknek, akik
hosszas tanácskozás után hozták meg
döntésüket a helyezettekről. Az ötödik-

hatodik osztályosok versenyében Erdei
Virág lett az első, Márton Dóra és Kemény Ede lett a második, és Pacsuta Ramóna állhatott fel a jelképes dobogó harmadik fokára. Az idősebbek mezőnyében
Antal Boglárka lett az első helyezett,
Molnár Laura a második és Biró Milán lett
a harmadik helyezett. Akár a hallgatóság
soraiban, akár a versenyzők soraiban ülők
úgy érezhették magukat e délutánon,
mintha karácsony varázsa suhant volna át
felettük. Köszönöm minden kedves tanítványomnak, kollégáimnak azt, hogy értékes eseménnyé nemesült adventi szavalóversenyünk.
Szilveszter Mária
„Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál,
És a szívredőben.
Adjon Isten ami nincs,
Ez új esztendőben.”
Arany János

Önkormányzati hírek
Szociális tűzifa
kiszállítás
A kormányzati támogatás alapján Alcsútdoboznak megítélt tűzifát a vérti erdőből
igényeltük meg. A helyszínről történő elszállításhoz a Mészáros Kft-től kaptunk
segítséget, így emelőszerkezetes gépjárművel a minket megillető mennyiség felét
sikerült december hónap legelején elhozni. A tárolási lehetőségeink illetve az ünnepek miatt, a tűzifának az erdőről történő
ideszállítását az év első heteiben tudjuk
folytatni. Az önkormányzathoz eddig beérkezett szociális tűzifa kérelmek nagy ré-

szét lakosainkhoz eljuttattuk. Örömünkre szolgál, hogy egy-egy rászorulónak a
korábbinál nagyobb mennyiséget oszthatunk ki. Azon igénylőktől, akik még várakoznak a fa kiszállítására, további türelmet kérünk! Kollégáinkkal igyekszünk a
legrövidebb időn belül teljesíteni a jogos
igényeket. Azon igénylőktől pedig, akik
ugyan rászorulónak érzik magukat, de a
szabályok szerint mégsem jogosultak a
szociális tűzifa támogatásra, megértést
kérünk! Akik támogathatóak, de eddig
még nem adták be igényüket, a Polgármesteri Hivatalban jelentkezhetnek a
kérelmező adatlapért.
Tóth Erika

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük településünk lakosságát, hogy minden hétfőn 13 és 14 óra között a Bicskei Járási Hivatal ügysegédje fogadó órát tart Alcsútdobozon a Polgármesteri Hivatalban.
Az ügysegédhez az alábbi ügyekben fordulhatnak:
- közgyógyellátás;
- ápolási díj;
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság;
- időskorúak járandósága.
A fenti ügyek intézéséhez kapcsolódó nyomtatványok a hét többi napján is elérhetők a
Polgármesteri Hivatalban.

KÖSZÖNTJÜK FALUNK
ÚJSZÜLÖTTJÉT
Tima Sára Csenge
2016.12.21-én érkezett
Jó egészséget, sok erőt
és örömet kívánunk a családnak!

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.
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

Ünnepek után
A karácsony a szeretet ünnepe. Ekkor kedvesebbek, türelmesebbek, megbocsátóbbak vagyunk. Az ajándékunk is ezt jelképezi:
Lásd, mennyire szeretlek, megajándékozlak azzal, amit annyira
szeretnél! Adok, mert szeretlek. Elfogadom, mert szeretlek. Viszszagondolva, vajon megvalósultak szándékaink? Örömmel adtam és örömmel kaptam-e az ajándékokat anyagi értéküktől függetlenül?! Valóban megbékéltem-e környezetemmel, jó- és
rosszakaróimmal, vagy csak a Szentestére korlátozódott a kibékülés? Megértettem vajon azt, hogy mit is kaptunk mi emberek, és személy szerint én mit kaptam Istentől? A Szent Fiát
adta nekünk, aki megváltott minket és örök életet ajándékozott
nekünk kereszthalála árán.
Itt vannak az újévi jókívánságok is. Alap esetben: Boldog
Új Évet kívánok! De SMS-ben, e-mail-ben szép és bugyuta jókívánságok sora cserél gazdát. Komolyan végiggondoljuk amit
mondunk, vagy ez csak egy évenkénti egyszeri, kötelező szófordulat? Szívből kívánjuk vajon a boldogságot és a sikert embertársunknak, és ha sikeres és boldog lesz, nem irigykedünk-e majd
rá?!
Gondoljuk át még egyszer az elmúlt ünnepek találkozásait, jókívánságait. Szeretni és szeretetben élni jó. Éppen ezért
vegyük komolyan karácsonyi, újévi jókívánságainkat, megbékélésünket. Őrizzük meg szívünkben a karácsony örömét és sugározzuk rohanó világunk szeretetkoldusai felé.
Varga Imre

Michel Quist

Te mérted ki az időt
Te, Uram, aki kívül vagy az időn,
csak mosolyogsz, amikor látod,
hogyan viaskodunk mi vele.
Jól tudod mit csinálsz.
Nem követsz el hibát,
akkor sem követtél el,
amikor kiosztottad az időt az embereknek.
Mindenkinek adtál időt, hogy kiszámíthassa,
mit is akar vele.
Igen, van időm, Uram.
Minden idő az enyém, amit nekem adtál:
életemnek évei,
éveimnek napjai,
napjaimnak órái.
Az én dolgom csupán,
hogy nyugodtan és tisztán töltsem;
hogy megtöltsem úgy, ahogyan Te kívánod
hogy engedelmeskedjem Neked,
aki vizet borrá változtathatod,
mint egykor Kánában tetted…
Uram, többé már nem időt kérek Tőled,
hogy ezt vagy azt tehessem.
Csak kegyelmet kérek Tőled,
hogy a nékem adott időben
azt tegyem, amit Te akarsz.
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Apró csodák
(karácsonyi epilógus)
Nagy ünnepek előtt a lelki készülődés, „takarítás” mellett, templomunkban is nagytakarítást végzünk. Az év közben gondos kezek által rendben tartott és szépen díszített templomot kicsit alaposabban kitakarítjuk ilyenkor közösen. Hosszú ideje már a pókhálózást a magasabb helyeken nem tudtuk megoldani, életveszélyes akrobata mutatványokkal sem. Mikor saját fiamat kértem, hogy menjen fel a magasba a négy gyermekes apuka helyett,
mert féltettem, hogy baja esik, ezt mondta: „Anya, neki legalább
van már négy, nekem meg csak kettő.” Így hát maradt a pókháló,
mely a fűtési szezon beálltával még feketére is változott. Tovább
próbálkoztam valami megoldással. Keresgéltem az interneten,
teleszkópos kefét kutatva. Találtam is egy 11 m-re kihúzhatót,
harmincezer forintért, de sokallottuk érte a pénzt. A bicskei plébániához tartozunk, elmentem megérdeklődni, hogy ott van-e
ilyen eszköz, amivel a „pókhálókérdést” megoldják? Nekik sem
volt, ha szükséges a tűzoltókat hívják, mondta Judit a hivatal
vezetője. Akkor jött az ISTENI GONDVISELÉS. Szomszédunk kerítése mellé hamis ciprusokat ültettünk évekkel ezelőtt,
mely már hatalmasra nőtt, erős ágait le kellett vágnunk. Férjem
az egyik „kertbarát akadémián” segítséget kért ebben a dologban
a kertbarátoktól. Akadtak is vállalkozók, akik segítettek. Boros
Józsi hernyózó metszőollójának (ez szakkifejezés!) hosszú nyele
bambuszból volt, amit ő termeszt a kertjében. Kiderült, hogy
nyolc méteres is akad közöttük. Miközben jóízűen ették az ebédre főzött slambucot (melyre még Szabó esperes úr is betévedt),
megbeszélték a pókhálózó készítés fortélyát is. Pár nap múlva
kész is lett. A gond már csak az volt, hogy hogyan vigyem le a
templomba?
– Te vezetsz! – mondta Laci férjem – húzd le az én oldalamon az ablakot, add a kezembe a bambuszt és szép lassan menj!
Na, ez lehetett csak a mókás látvány, mindenki meg is csodált
bennünket, ahogy a villogó elakadásjelző mellett, lépésben lecsorogtunk a központba. Istennek hála, létra nélkül is le tudtuk
szedni a pókhálót a legmagasabb helyekről is a templomban.
Hogy nehogy nagyon elbizakodott legyek és a „siker” ne szálljon
a fejembe, kedvenc nővérem szokásához híven visszahúzott a
földre, mikor lelkesen kérdeztem a templomban:
– Ugye nem látsz pókhálot?
Így válaszolt:
– Jaj Marikám, én nem is látok odáig.
Gulyás Lászlóné

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
VINCZE LÁSZLÓT
(1936.01.12.)
81. születésnapja alkalmából
nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

ORVOSI ÜGYELET
2016.02.10-től
az orvosi alapellátási ügyelet
a következő számokon hívható:
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM
06/70 3 703 104; 06-703-703-104
Mentőszolgálat/mentési hívószám:104
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ÜLTESS FÁT!
Most még tél van, de ha majd
közeledik a tavasz, eljön a
faültetés ideje. Eszembe jutott
Jókai Mór verse:
Ültess fát!
Hogyha mást nem,
lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot,
messze érzed illatát.
Kis madárka száll reája,
ingyen hallgathatod szavát.
Ültess fát!
Nagyapámat csodáltam, aki nagyon sok
fát ültetett. Mindig nagy örömmel hozta
nekünk, unokáinak, már a korai cseresznyét. Egyszer megkérdeztem tőle: Öregpapa miért az út szélére ültette azt a cseresznyefát? A válasz ez volt: Azért, hogy-

ha megéhezik egy szegény vándor, legyen
mit ennie. Édesapám volt egy időben a legeltetési társulat elnöke. Akkoriban ültették a legelőre az akácfákat, egyrészt azért,
hogy legyen az állatoknak hol delelni,
meg a fákhoz dörgölőzni. A Rézhegy aljába meg diófákat ültettek. Aztán jött a téeszek ideje, amikor ahelyett, hogy pótolták volna, ami kiszáradt, inkább kivágták
a még bőven termő fákat, talán valakinek
diófából készült bútor kellett. Valahogy a
régi világban nagyobb volt az utódokról
való ilyenféle gondolkodás, a mi udvarunkban is volt 3-4 körtefa. Az út mentén
meg szederfák álltak, egészen Bicskéig,
és a másik irányban meg Pátkáig. Nagy
Lajos tanítónk hozott egyszer selyemhernyókat, és mi gyerekek, hordtuk nekik a
szederfa levelét. Amikor kifejlődtek,
szedtünk nekik vadrepcét és arra bebáboztak. Szép rózsaszínű bábok lettek,
amit aztán értékesítettek. József Főherceg szintén sokat tett a fasorok ültetésével. A kastélytól indult a gesztenyefasor,
azután a jegenyefasor, platánfasor következett, majd szerecsendió, meg a hársfasor egészen Göbölig. Sajnos a ma embere

Vízhiány
Vízhiány? Tojunk rá! Vagy mégsem?
Becslések szerint az évszázad végére a víz
drágább lesz az aranynál és szinte biztos,
hogy gyermekeink életében jelen lesz a
vízhiány. Ebben az összefüggésben kicsit
zavar, hogy az ivóvíz jelentős részét (a havi vízfogyasztás felét-harmadát) egyszerűen lehúzzuk a WC-n és erre tanítjuk
őket is. Szó szerint tojunk az egészre. Arra
gondoltam, legalább családon belül megpróbálom rendezni a vízkérdést.
Október óta használunk itthon
alomszéket. Ez körülbelül annyi, hogy az
ember egy ízlésesen elburkolt acélvödörbe almot rak és ebbe végzi a dolgát, majd
dolga végeztével az eredményt alommal

takarja be és kicsit benedvesíti (pl. spriccelővel). A dolog mögött állítólag tudomány is van (a nedves cellulóz blokkolja a
szagokat), de először nekem is valahogy
„büdös” volt ez az egész. Viszont elég kíváncsi voltam ahhoz, hogy kipróbáljam.
Szili Árpi fából készített nekem
egy pompás alomszéket, ülőkével és
alomtartóval, sőt alomnak mellékelt egy
kis faforgácsot is (azóta falevelet használok, és ugyanolyan jó). Az egész megvan
4-5 havi vízdíjból. Bizalmatlanságunkat
tükrözi, hogy először csak a pincében
mertük kipróbálni. Már az első néhány
használat után látszott, hogy legnagyobb

inkább csak kivágni tud, pedig az utódokra is jó lenne gondolni. Tudom, most
minden változik körülöttünk, csak mindez legyen a javunkra, jó irányban! A kis
facsemetéknek, amit elültetnek, sajnos
sok ellensége van. Van, amit ellopnak röviddel az ültetés után. De a Cserhegyen
például, az erdő közelsége miatt a szarvasok teszik tönkre, meg a vaddisznók is elszaporodtak és sok bosszúságot illetve
kárt okoznak. Az erdőgazdaság ezért kellene, hogy tegyen valamit! Itt a kertekben
is ültetett egy gazda 5 kis csemetét, amiből egyet már sikerült is az állatoknak
tönkretenni, pedig védve voltak a kicsi fák
és már termőre is fordultak. A szarvasok is
eltévednek meg a vaddisznók is. Vajon
hogyan lehet tenni ellenük? Egy idő óta
nemigen hallom a vadászokat sem, hogy
jönnének. A faültetéssel nem volt szándékom senkit megbántani, csak szeretném, hogy amit lehet tenni az utánunk jövő nemzedékért, azt ne mulasszuk el!
Majd rájönnek ők is, hogy ezt a földet adta
Isten nekünk, és az ige ma is aktuális:
„Őrizd és műveld!”
Tisztelettel: Tóthné Lídia
megdöbbenésünkre tényleg nincs szaga.
Aztán a feleségem egyszer csak szólt,
hogy kényelmetlen lemenni, esetleg hozzam fel (merthogy teljesen mobil). Azóta
is fennt van a házban és tökéletesen működik, a fiam is pillanatok alatt megtanulta használni.
Az egyetlen kényelmetlen rész az,
hogy a cuccot ki kell valakinek vinni. Ez
egyelőre én vagyok, és első alkalommal
eléggé elbizonytalanodtam: hát hülye vagyok én? Aztán eszembe jutott, hogy ha
Gandhi az ashramban simán kipucolta a
latrinát, akkor talán én is kivihetem a kiborításig szagtalan vödröt. A használati
útmutatónak megfelelően csináltam komposztládát leselejtezett raklapokból. Ide
öntöm az anyagot és betakarom falevelekkel, innentől kinnt sincs szaga. Ezen
felül a konyhai és egyéb kerti hulladékot
is ide teszem, azt írják egy év alatt az
egész komposztálódik (ezt még nem tudom alátámasztani).
Ahogy számolom kb. 100-200 literrel kevesebb víz fogy naponta, ez egy
kb. 30%-os rezsicsökkentés. A bolygó
méretéhez képes nem sok és nem megoldás, én mégis sokkal nyugodtabb vagyok. Az én belső problémámat megoldotta. A házban megforduló vendégek
visszajelzései elég vegyesek. Azt hiszem
egy évvel ezelőtt én is pont ilyeneket adtam volna: ez talán megbolondult? Mégis
valahogy belül úgy érzem, az egyik leghelyénvalóbb döntésünk volt. Vizhiány?
Mostantól nem tojunk rá. Vagy mégis?
Gulyás András
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A sikerhez soha nincs késő
A karrier az utcán hever….
Lehetetlen a jövőt jól megtervezni, hiszen
olyan hosszú az út az élet reményteljes
beteljesüléséhez. Nem kevesebb a feladat
ezen az úton, minthogy fiataljaink megtalálják helyüket a világban. Kívánjuk
számukra Isten segítségével a boldog jövőt, hogy az megalapozottan és harmonikusan teljesüljön be. Számukra mindehhez nagyon fontos tényező a sikeres pályaválasztás, és a mindennapok jó döntései.
Feleségemmel kettesben éljük vidéki mindennapjainkat itt Alcsúton, és
rendszeres látogatók vagyunk fiaink családjában, Budapesten is. Egy alkalommal
délutáni sétára indultunk hármasban,
Samu unokánkkal. Az utcán, kissé távolabb egy kukásautóra lettünk figyelmesek. Éppen valamilyen nagy kartonpapírokat szállított el. Ennek okáért is immáron közelebb mentünk ehhez az autóhoz.
Különös figyelemmel követtük az ott folyó gondos munkát. Így aztán egy beszélgetés alakulhatott ki a szorgalmas kukás
bácsival. Heves érdeklődésünkre nagyon
barátságosan és szívesen válaszolgatott
kérdéseinkre. A történetet megelőzve tudni kell, hogy a mi ovis kisunokánk rajong
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a különleges járművek (darus autó, markoló, földgyalu, kukásautó) iránt. S hova
tovább, az oviban sokan szeretnének,
mint ahogy ő is, egy ilyen extra járművet
nemcsak megcsodálni, de vezetni is! És
most láss csodát, éppen itt vesztegel egy
ilyen alkalmas jármű a szemünk előtt!
Lám-lám örök kihívás az élet! A gyermeki
képzelet határtalan. Mivel unokánk komoly szándékáról nem mondott le, ezért
barátságosan, de nyíltan fel kellett tennünk a meghatározó kérdést a bácsinak.
Nosza, nem lehet eléggé szerény manapság az ember:
– Bácsi kérem, hogyan lehet valaki
kukásautó vezető?
A bácsi egy időre csendben eltűnődött magában, majd egy kis idő múlva, de
alázatosan és nagyon komolyan csak enynyit felelt:
– Ne legyél te kukás, kisfiam! Inkább politikus legyél.
Erre a válaszra – úgy gondolom –
egyikünk sem számított. Magunkban kissé megilletődötten és zavartan álldogáltunk ott tovább. A bácsi közben tette a dolgát, és a munka végeztével egy fürge mozdulattal autóba szállt, de távolodva még

visszakiáltott a robogó autóból:
– Érted, politikus! Érted?
Unokánk vajmi keveset foghatott
fel az áttételes, számára bonyolultnak tűnő válaszból. Mi továbbra is csak elhűlve
ácsorogtunk egymásra tekintve, és kimondhatatlanul sajnáltuk a kukás bácsit.
Csalódás érhette? Jobb napokban reménykedhetett egykor? Szíve-vágya lehetett a politikai karrier, de valami miatt
meghiúsulhatott? Ezt azonban sajnos már
soha sem tudjuk tőle megkérdezni. Talán
bizony jobb napokban reménykedett, de a
ma valósága, ez az ezerszínű világ az,
amivel nehezen boldogul. Az ezerszínű
világ alatt persze nem a politikai közélet
varázsára gondolok, inkább arra, hogy
milyen nehéz is ma elhelyezni magát az
embernek a világban. Úgy tűnik, neki sem
volt álma a mindennapi friss levegő és az a
korszerű autó, amivel száguldozhat Pest
utcáin. Igaz, álmodozni könnyebb, mint
megvalósítani a vágyainkat. Sokfélék vagyunk és micsoda gazdag ez a világ, amikor egyszerre két ilyen sajátos sikert ígérő
jövőképpel találkozhatunk sétánk közben! Kukás autóvezető vagy politikusi
karrier között semmi különbséget nem látott a jószívű ajánló. Egymástól merőben
eltérő és mégis bárkinek elérhetőnek tűnő
pozíció. Mostanság a sikerhez azonban
soha nincs késő…
Tóth Csaba
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A Háromhárs Óvoda hírei
Ünnepi műsoraink

Állatorvosi ügyelet
január 7-8.
Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
353 327; +36 20 661 52 15
január 14-15.
Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36 20 445 62 56
január 21-22.
Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353 397; +36 70 217 37 45
január 28-29.
Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u.26.
254-505; +36 20 941 19 00

MEGHÍVÓ
Alcsútdoboz Település Önkormányzata
és a
József Nádor Általános Iskola
tisztelettel hívja és várja Önöket

2017. január 20-án 16 órakor
az Iskola aulájába a

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából tartott gálaműsorra.
Program:
Helyi művészeti csoportok fellépése
Ünnepi köszöntő
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Karácsony egyházközségeinkben

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT ALKALMAI
ALCSÚTDOBOZON
2017. január 16 hétfő 16 óra Katolikus Templom
Igét hirdet: Szabó Károly református lelkész
2017. január 17 kedd 16 óra
Református Gyülekezeti Terem
Igét hirdet: Varga Imre plébános atya
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VÉRADÁS ALCSÚTDOBOZON
Értesítjük Önöket, hogy

2017. JANUÁR 10-ÉN KEDDEN
15,30 és 18 óra között az
ORVOSI RENDELŐBEN
véradás lesz.
(Személyi Igazolvány, TAJ- és lakcímkártya szükséges)

AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!

