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ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
TELEPÜLÉSÜNK LAKÓINAK

A Helyi Értéktár Napja

Településünk olyan épített környezettel, természeti értékekkel, 
népi iparművész alkotásokkal, kiemelkedő rendezvényekkel 
büszkélkedhet, amelyeket érdemes rendszerbe foglalni, népsze-

rűsíteni, más emberekkel is megismertetni, múltunk „kincses-
ládáját” gyarapítani és az utókornak megőrizni.

TAVASZI DIÁKFESZTIVÁL

folytatás a 6. oldalon
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Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola 

Ezüstérmes népdalénekesünk
és felkészítője

További képek a diákfesztiválról
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hírei, eseményei

Idén, nagy örömünkre, lehetőségünk volt 
részt venni a Pesovár Ferenc Népzenei- és 
Népdaléneklési versenyen. Nagy szeren-
csémre tanítványaimat már megismer-
hettem annyira, hogy tudtam, kik azok, 
akik tehetségesek a népdalok körében. Így 
három kislánnyal – Diamant Boglárká-
val, Tieger Viktóriával és Márton Dórá-
val – készültünk az előválogatóra, ami 
Bicskén került megrendezésre.

Nagyon izgultunk az eredmény-
hirdetés alatt, és a zsűri véleménye alap-

Megálltuk a helyünket a művészeti iskolák között
ján Bogi jutott tovább a megyei döntőbe. 
Elmondhatatlanul nagy volt az örömünk, 
főleg azért, mert rajtunk kívül csak mű-
vészeti iskolák növendékei mutatták meg 
tudásukat, és így is remekelt Bogi csilin-
gelő hangja. 

Elérkezett a döntő napja, március 
3-a. Izgatottan érkeztünk meg Székesfe-
hérvárra, ahol 110 versenyzőt hallgatott 
meg az 5 tagú zsűri. Rangosabbnál ran-
gosabb művészeti iskolák tehetségei kö-
zött emelkedett ki Bogi azzal, hogy végül 

ezüst minősítést kapott. Gratulálunk neki! 
Büszkék vagyunk, hogy ilyen gyönyörű 
eredménnyel tért haza. 

Remélem, jövőre még több tanulót 
tudok majd felkarolni, hogy képviseljék 
tehetségükkel az Alcsútdobozi József 
Nádor Általános Iskolát ezen a színvona-
las népdaléneklési versenyen. Az elkö-
vetkezendő időszakban is arra fogok tö-
rekedni, hogy a gyermekek minél többféle 
népdallal ismerkedjenek meg a hagyomá-
nyos daloskönyveken kívül is. 

Weizengruberné Keindl Marietta

2017. április 20-án és 21-én nagy szeretet-
tel várunk benneteket az iskolába, hiszen 
beiratkozás lesz. Örülnénk, ha Te is abba 
az iskolába járnál, amely idén ünnepli a 
70. születésnapját. 

S, hogy miért válasszátok az al-
csútdobozi iskolát? 

- Tantestületünk minden tagja el-
hivatott a szakmája iránt. A tanítók-taná-
rok kedvesek, mosolyogva várják a diáko-
kat és egész nap mindenkire nagy figyel-
met fordítanak. Szeretnek az alcsútdobozi 
iskolában dolgozni. 

- Fontos számukra minden gyer-
mek!

- Arra törekednek, hogy családias 
légkört tudjanak kialakítani. 

- Észreveszik, ha valakinek segít-
ségre van szüksége, és azt is, ha valakivel 
külön érdemes foglalkozni, mert tehetsé-
ges és kitűnik társaitól. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, minthogy idén már 3 alkalom-
mal voltunk megyei döntőn. 

- Iskolánkban lehet bábszakkörre 
járni, melyet Trézi néni vezet, aki minden-
kit elvarázsol művészet- és gyermekek 
iránti határtalan szeretetével. 

- Iskolánkban működik a Bicskei 
Prelúdium Művészeti Iskola furulya és 
néptánc kihelyezett tanszaka. A zenét 
Frank Dániel, a néptáncot Szabó Rubinka 
és Liczenbold Maximilián vezeti. 

- Hatalmas előnyünk, hogy van 
fejlesztő pedagógusunk, aki az SNI-s, 
BTM-es tanulókkal külön foglalkozik. 
Lilla nénihez minden gyermek nagyon 
szeret járni. 

- Logopédus és gyógytestnevelő 
dolgozik iskolánkban azért, hogy diákja-
ink tisztán beszéljenek és egészségesek 

legyenek. 
- Lehet nálunk focizni, sportolni a 

sportcsarnokban és a műfüves pályán 
Kata néni vezetésével. Kata néni minden 
sportágban jeleskedik és nagy tömegeket 
von be a tömegsportba. 

- 3.-4.-5.-6. évfolyamon minden 
évben van úszás, ahol szintén a sokoldalú 
Kata néni tanítja diákjainkat. 

- Két jól felszerelt informatika te-
rem ad lehetőséget az internet világának 
eredményesebb megismeréséhez. 

- Jól felszerelt és szépen felújított 
könyvtárunk van, ahol a szabadidőt tar-
talmasan lehet eltölteni Margit nénivel. 

- A felső tagozaton is egyéni ké-
pességfejlesztésre törekszünk. Digitális 
tananyaggal igyekszünk motiválni diák-
jainkat sok sikerrel. Nézz utána az iskola 
honlapján, hogy, kik tanítanak az alcsút-
dobozi iskolában.

www.alcsutdoboziiskola.hu    
- Kiváló eredmények születtek a 

8. osztályos felvételi kapcsán. Magyaror-
szágon az átlag a középiskolai felvételinél 

40-50 pont között van, nekünk 80 pontos 
eredményünk is volt Molnár Laura jóvol-
tából. 

- Iskolánkban helyben van a há-
romszori étkeztetés, Bőcs Zsuzsi néni 
minden gyermekre egyénileg figyel, éhen 
senki ne maradjon. 

- Egész évben ügyelünk arra, 
hogy színes, tartalmas programokat szer-
vezzünk neked és barátaidnak: kirándu-
lások, színházlátogatás, tanulmányi ver-
senyek, sportversenyek, egészséges élet-
módra nevelés, környezettudatos nevelés, 
projektnapok, pályaválasztási kirándulá-
sok és tanácsadás. Nyári tábor, amely 
minden évben felejthetetlen élményhez 
juttat, családi gyermeknap és gyermek-
napi akadályverseny.

- A pedagógusok és szülők egy-
mást támogatva dolgoznak azon, hogy 
minél több élményhez juttathassák isko-
lánk diákjait. 

Iratkozz az alcsútdobozi iskolába, 
légy Te is a 70 éves iskola diákja!

Szeretettel várlak benneteket:
Weizengruberné Keindl Marietta

leendő tanító néni

Tárt karokkal vár az alcsútdobozi iskola!
Kedves Nagycsoportos gyerekek! Kedves Szülők!

TÁJÉKOZTATÓ
A JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL 
2017. ÁPRILIS 28-ÁN EGÉSZ NAP
VAS- ÉS PAPÍRGYŰJTÉST TART.

A GYŰJTÉS MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, 
HOGY A PAPÍRT ÖSSZEKÖTÖZVE RAKJÁK KI A HÁZAK 

ELÉ, A NAGYOBB MENNYISÉGŰ VASHULLADÉKOT
PEDIG SZÁLLÍTSÁK BE AZ ISKOLÁBA!

TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK!
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

Bevezetés

A Húsvét a feltámadás és a keresztyénség legnagyobb ünnepe. 
Néhány gondolat az örök életről, amely a feltámadáson keresztül 
valósul meg azoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban.   

Az élet hamar eltelik. Sok mindent szívunk magunkba, 
sok ismeretünk van. A technikai tudásunk óriási. Az élet igazi 
mélységével azonban nem mindig vagyunk tisztában. Az élet-
folyásunk többnyire anyagi, testi szinten folyik. Szeretjük a 
pletykalapokat, a TV-t, a szappanoperákat nézni, ahol minden 
szép és tökéletes. De ezek nem az élet mélységei, hanem éppen a 
felszínei. 

Gondoljunk csak bele a Teremtő Atyánk felől, hogy mi 
végre vagyunk a világon? Születünk, felnövünk, ki-ki végig-
küzdi az életét. Van, akinek könnyebb, van, akinek keservesebb. 
Benne vannak az anyagi, testi vágyaink. Csak ennyi lenne az em-
ber létének a célja?

Amikor lejár a földi életünk, meghalunk. Minden dolgun-
kat itt hagyjuk. Csak ennyire szánt volna minket a Teremtő? Bi-
zonyára nem, hiszen a Teremtő magasabb cél érdekében terem-
tett minket. 

A lelki dolgok ma háttérbe szorultak. Az Istennek élő em-
ber ma egyenesen furcsa az anyagi világban, csak a mának élő 
ember számára. 

Foglalkozzunk kicsit a lelkünkkel! Milyen ez a lélek leg-
belül? Érzem, tudom, hogy van. Néha fáj, a veszteséget, a gyara-
podást érzékeli. Kapcsolatot tud teremteni a Teremtőjével. Tehát 

tudjuk, hogy van lelkünk. De mi lesz ezzel a lélekkel a halál után? 
Sokan gondolják úgy, hogy amikor meghalunk, vele a lélek is 
meghal. Isten azonban másképp rendelkezett. Erre keressük ma a 
választ.

1. Mit tudunk az örök életről?
Valljuk meg őszintén, legtöbb embernek fogalma sincs 

arról, hogy mi az örök élet? Még a templomba járóknak is gondot 
okoz. Ugyanis ez nem egy filozófiai tétel, amire válaszolni kell, 
vagy meg lehet tanulni. Ez bizony hit kérdése. Személyes vallo-
másban kell megvallanunk Jézusnak. Ettől válik a kérdés izgal-
massá. Van-e Isten, hiszel-e Benne? Ha bárkit megkérdeznék, 
igennel válaszolna. Hiszel-e Jézus Krisztusban? Sokan igennel 
felelnének. De ki az, aki teljes bizonyossággal tudná mondani, 
hogy ő hisz az örök életben. Ez azt jelenti, hogyha most az ember 
meghalna, akkor bizonyosan tudná, hogy a mennybe megy és a 
Mennyei Édesatya befogadja az Ő oroszágába Jézus Krisztus 
kereszthaláláért. Ezt nevezzük üdvbizonyosságnak. Akik nem 
hisznek az örök életben, azoknak szól ma az Ige. A többieknek 
pedig megerősítésül. 

Jézus Urunk egy csodálatos ajándékot adott nekünk, ez az 
örök élet.

Az ajándéknak mindenki örül és szereti elfogadni. Ez 
olyan nyeremény, amiről nem szabad lemaradni. Az örök élet el-
mulasztása teszi az embert szegénnyé és koldussá. Olyan ez 
mintha valaki nem váltaná ki a nyertes lottószelvényét. 

Az örök élet előre mutat. Ezt a földi életünket készíti az 
örökkévalóság számára. „Mint fent, úgy lent.” Ez az örök élet se-
gíti az embert a gyászban, a veszteségben. Ez az örök élet láttat 
olyan dolgokat, amit amúgy az életben soha sem vennénk észre. 
Például: az élet több, mint evés és az ivás. 

2. Honnan tudjuk, hogy van örök élet? 
Jézus maga mondta, hogy van örök élet. Többször beszélt 

róla az evangéliumban. Többször mondta, hogy csak rajta ke-
resztül van menetelünk az örök életbe. 

Hozzuk közelebb hozzánk ezt a kérdést. A lélek felől kö-
zelítsünk. Érezzük mindannyian, hogy a lélek él. Örömöt és a fáj-
dalmat egyaránt érzékeli. Nem tudjuk pontosan meghatározni a 
helyét, de érezzük, hogy fáj. Ha nem létezne, akkor nem fájna. Ez 
a lélek folyamatosan hiányérzettel küzd. Hiányolja a paradicso-
mi állapotot, amit elvesztett. A bűnesetben ezt elveszítettük és a 
hiányát a mai napig érezzük. 

Az örök élettel az ember visszavágyik az Istenhez. Nehéz 
hinni az örök életben, mert személyes kapcsolat és élmény kell 
hozzá Jézuson keresztül. A vezetékben áram fut, nem látjuk, de 
ha megérintjük, akkor megrázz minket. 

Az emberek nagy része Isten nélkül él és ezáltal az örök 
életet is elveszti. 

3. „Én vagyok az örök élet” – mondja Jézus
A kételkedő és elveszett embernek mondja ezt. Vagyis ne-

künk. Honnan tudjuk, hogy Ő igazat mondott és az örök élet kér-
dése nem „filozófiai”?

Ma úgy mondanánk, hogy mivel bizonyítod? „Megöltök, 
és én harmadnapra feltámadok.” A Jónás jelével (Mt. 12: 39-40). 

Mi nem azért hiszünk az örök életben, mert egy szép el-
képzelés, hanem azért mert Krisztus feltámadott és valóban visz-
szajött a halálból. Voltak kételkedő tanítványok, pld. Tamás. 
Mindig is lesznek kételkedők. Az örök élet kérdése hit kérdése. 
Hisszük legbelül, érezzük és bizonyságunk van a mi Urunk felől. 

Milyen lesz az örök élet? Testben támadunk fel, de nem a 
földi testben, hanem mennyei testben (olyan dicsőséges testünk 
lesz, mint Jézusnak volt a feltámadása után). Meg fogjuk ismerni 
egymást. Ebben az életben kell készülni az örök életre. Ez a hit és 
az út Jézuson keresztül megy. Itt nincs érdem, vagy teljesítmény. 
Itt csak kegyelem van Jézus Krisztus által. Ámen!

Szabó Károly

1 Kor. 15: 12-19, Ján. 11: 25-26, Jn. 5:24.

A feltámadás
és az örök élet kérdése



Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

Volt már olyan élményetek, hogy valaminek nagyon örültetek, de 
annyira, hogy el sem akartátok hinni, hogy ez valóság lehet? Az 
ember ilyenkor nem túl okos képpel néz, néz, és lassan felragyog 
a tekintete. Például karácsonykor, ha szüleink kitalálták a legtit-
kosabb vágyunkat, vagy a nem remélt ajándék ott áll a születés-
napi torta mellett! Ilyenkor szoktunk olyanokat mondani, hogy 
csípj meg, ébren vagyok-e, vagy a barátunk, édesanyánk mondja: 
mit bámulsz? Valami ilyesfajta gyöngédséggel „bökték oldalba” 
az angyalok az apostolokat: – Mit álltok itt, jeruzsálemi férfiak? 
És rögvest el is küldik őket, szétvinni az örömhírt! De valóban, ha 
igazán örülünk, nem fér belénk az öröm, meg akarjuk osztani. 
Ilyen szinte fölfoghatatlan öröm részesei vagyunk: valami cso-
dálatos, fölülmúlhatatlan országba várnak minket haza! A még 
csodálatosabb az, hogy örömünk minden EMBER öröme lehet. 
Hogyan?!

Amikor Gagarin először áttörte a Föld vonzerejét, vagy 
amikor a két amerikai űrhajós a Holdra szállt, minden újság ezzel 
a címmel jelent meg: EMBER az űrben! EMBER a Holdon! Így: 
EMBER! Mert ami egynek sikerült, az már bárkinek! Az az egy, 
a mi képviseletünkben ment oda. Akkor mi is ugyanilyen szenzá-
ciós örömként tudjuk mondani: EMBER a mennyben! EMBER 
a Szentháromságban!

De ha az EMBEREK nem tudnak erről az örömről, akkor 
milyen nagy hírből estek ki. Éppen ezért a mai üzenet egyben ígé-
ret, egyben meghívás... Jézus feltámadt, és megkapott minden 
hatalmat az égen és a földön! Milyen ez a hatalom? Olyan, hogy 
mindent egyedül akar végrehajtani? Vagy az, hogy szüksége van 
ránk? Igen! Neki ez a hatalom, hogy nemcsak az örömhírt osztja 
meg velünk, hanem alkalmat ad, hogy mi is tegyünk valamit érte. 
Kér minket és nem kényszerít! Mire kér? Hogy mondjuk el örö-
münket másoknak! Arra kér, hogy „merjünk” örülni, a jóban hin-
ni még akkor is, amikor nagyon rossznak néz ki a helyzet. Hogy 
merjünk jót tenni akkor is, amikor mindenki körülöttünk csal, 
vagy nem törődően néz másokra.

Ha azt mondod „Én túl kicsi vagyok ehhez a feladathoz!”; 
„Ki vagyok én, hogy ÉN tegyek valamit?!” Te vagy az, akivel a 
hatalmát megosztja, hogy mások is meghallják az örömhírt.

Jézus Krisztus él!

(Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Hitoktatási felügyelősége)

Én kaptam meg minden
hatalmat az égen és a földön

ALCSÚTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 122. 

Tel: +36 30 319 05 59. 06-22-223-609. E-mail: 
karolui@hotmail.com

REFORMÁCIÓ 500
MEGHÍVÓ

Az Alcsúti Református Egyházközség tisztelettel 
meghívja Önt és kedves családját

Gyülekezeti Találkozóra
2017. június 4-én Pünkösdkor, de. 10 órától

az alcsúti református templomba

Szeretettel várjuk mindazokat, akik itt részesültek
a keresztségben, a házasságkötés megáldásában,
a konfirmációban és a gyülekezethez tartoznak.
Szeretettel várjuk az ünnepségre és az azt követő 

szeretetvendégségre!

Az Alcsúti Református Egyházközség Presbitériuma

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében
nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük:

Takács Lajosné szül. Németh Etelt
(1923. 04. 10.) 94. születésnapja alkalmából  

Turbucz Istvánt
(1923. 04. 22.) 94. születésnapja alkalmából  

Gulyás Istvánné szül. Kovács Amáliát
(1925. 04. 26.)  92. születésnapja alkalmából  

(Hársfalevél)
Tőzsér Gyuláné szül. Ángyás Ilonát

(1930. 04. 07.) 87. születésnapja alkalmából  
(Hársfalevél)
Győri Istvánt

(1931. 04. 17.) 86. születésnapja alkalmából  
(Hársfalevél)

Kanczler Lászlóné szül. Szél Ibolyát
(1933. 04. 18.) 84. születésnapja alkalmából  

Varga Benjáminné szül. Mocsonaki Rozáliát 
(1934. 04. 01.) 83. születésnapja alkalmából  

Bán Lajost
(1937.04.12.) 80. születésnapja alkalmából
Cranc Erzsébet szül. Stefán Erzsébetet 

(1937.04.15.) 80. születésnapja alkalmából
Csányi Józsefné szül. Béllei Máriát

(1937.04.29.) 80. születésnapja alkalmából
  

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget és derűs napokat 
kívánunk!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG ALCSÚTDOBOZON

A Hársfalevél Nyugdíjasház
jó fizetéssel munkatársakat keres.

Bővebb információ a
 +36 30 561 8838 telefonszámon, 

vagy személyesen
naponta 8-18 óráig az otthonban.
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A Húsvét kapcsán ismerkedjünk meg az 
ókeresztyén világ egyik kiemelkedő alak-
jával, Dionysius Exiguus ókeresztény író-
val és szerzetessel, aki szkíta származású 
volt. Scythia Minor tartományban szü-
letett Kr. u. 475 körül (ma Dobrudzsa vá-
rosa). Rómában halt meg Kr. u. 544 körül.

Ő állította össze az apostoli káno-
nok, zsinati határozatok és dekretálisok 
első, átfogó gyűjteményét. Ez a gyűjtemé-
nye, a Collectio Dionysiana máig a ká-
nonjog alapja.

Mindezeknél azonban számunkra 
jóval fontosabb, hogy 525-ben I. János 
pápa tőle kért segítséget a húsvét időpont-
jának kiszámításához. A húsvét számítá-
sának módját a Niceai Zsinaton fogadták 
el 325-ben. A nyugati húsvét számítását a 
következőkben határozta meg: mindig a 
tavaszi napéjegyenlőséget követő első 
holdtölte utáni vasárnap. Kimondták, 
hogy a tavasz kezdete mindenkor március 
21-e. Ha tehát március 21-én holdtölte 
van és az utána következő 22-e vasárnap, 
akkor a húsvét ünnepe már ez. Ha pedig 
március 20-án volna holdtölte, akkor a 
legközelebbi holdtölte csak április 18-ra 
esik, így a húsvét napja legkésőbb április 
25-én lehet. A Húsvét mozgó ünnep lett és 
rögzítették a határidejét március 22 és áp-
rilis 25-e között. Az ünnep kiszámítását a 
mindenkori alexandriai püspökre bízták. 
Miért is kérte a pápa az új idővonal elké-

szítését? Mert nem egységes naptárt hasz-
náltak az akkor ismert világban.

Dionysius Exiguus a pápa kéré-
sének eleget téve 95 évvel továbbvezette 
Alexandriai Cirill húsvéttáblázatát, s e 
táblázatban egy óriási jelentőségű újítás-
sal állt elő. Felhagyott a korábban hasz-
nált diocletianusi évekkel és bevezette a 
Krisztus szerinti datálást. 

Vajon milyen kalkulációt végzett 
el Dionysius Exiguus a Krisztus szerinti 
évek bevezetésekor?

A táblázata a Diocletianus (élt 
244-311 között) császár trónra lépésétől 
induló mártír kort vette alapul. A mártír 
kor 247. éve után következő 248. évnél 
felhagyott a diocletianusi datálással, és a 
248-as évszám helyett a következő be-
jegyzést olvassuk: „ANNI DOMINI 
NOSTRI JESU CHRISTI DXXXII” 
Vagyis „a mi Urunk Jézus Krisztus 532. 
éve”. Dionysius Exiguus tehát a dioc-
letianusi időszámítás 248. évét a Krisztus 
születésétől eltelt 532. évvel azonosította. 

A 248-hoz hozzáadott 284-et és 
így megalkotta a Krisztus szerinti 532-es 
dátumot. Vajon volt-e ennek a különös 
248-as dátumnak valami jelentősége a vi-
lágtörténelemben? Egyszerű vizsgálódás-
sal rájövünk, hogy semmi. 

Ahhoz, hogy jobban megértsük az 
idővonal kérdését, több idővonalat is át 
kell tanulmányoznunk. 

Dionysius Exiguus  Az arszakida időszámításban 248-as 
dátumnak óriási jelentősége volt. A pár-
tusok időszámítása szerint ekkor született 
Jézus Krisztus. 

Kérdés, hogy Dionysius Exiguus a 
húsvéttáblázatának megalkotásakor me-
lyik időszámítást használta. A diocleti-
anusi vagy az arszakida időszámítást? 
Szkíta származása révén ismerhette a 
pártusok időszámítását. A húsvéttábláza-
tának szerkesztésekor 532 évvel nagyobb 
dátum állott elő. Az arszakida és a dioc-
letianusi évek között ugyanis éppen ennyi 
a különbség. Normál esetben le kellett 
volna vonnia belőlük 248-at. Ő azonban 
284 évet hozzáadott. Így az ő időszámítá-
sa 532 évvel, vagyis éppen egy nagy hús-
vétciklussal mutatott többet! Tehát az ál-
tala bevezetett időszámítás valójában egy 
284 évvel megnövelt számértékű arsza-
kida időszámítás volt.

Felvetődik a kérdés, hogy vajon 
milyen szándék állott a háttérben? Di-
onysius Exiguus valóban akkor élt-e, ami-
kor számon tartjuk, valóban ő szerkesz-
tette-e ezt a táblázatot, illetve hogy ilyen 
néven valaha is élt-e Rómában szerzetes. 
Amit biztosan tudunk az csupán az, hogy 
valamikor valaki elkészítette ezt a táblá-
zatot, s abban a diocletianusi éveket ösz-
szekeverte az arszakida évekkel. Így állt 
elő az a hatalmas időrendi anomália. 

Szabó Károly

Alcsútdoboz Önkormányzata 2015. év 
elején a Települési Értéktár Bizottság lét-
rehozásáról döntött. Az 5 fővel megala-
kult munkacsoport tagjai egyben az al-
csútdobozi Helytörténeti Körnek is tagjai.

Értékeinket tartalmazó gyűjtemé-
nyeinket piramisként képzeljük el. Alsó 
részén a települési értéktár áll, majd a me-
gyei, aztán a magyar illetve nemzeti érték-
tár, végül a csúcson a hungarikumok gyűj-
teménye helyezkedik el. Így néz ki a nem-
zeti értékpiramis.

Nekünk elsősorban a települési ér-
téktárra kell a hangsúlyt helyeznünk. A 
legfontosabb, hogy ide azok az értékek 
kerüljenek, amelyeket a helyiek akarnak, 
megőrzésre, ápolásra alkalmasnak tarta-
nak.

Alcsútdoboz legfontosabb értékei 
közé tartozik: az arborétum, a platánsor, a 
libanoni cédrus, az alcsúti Jézus Szíve Rk. 
templom, az alcsúti és a dobozi Reformá-
tus templomok, az egykori zárda – a mai 
óvoda, az egykori  gazdatiszti kúria – ma a 
József Nádor Iskola utcafronti épülete, a 
helytörténeti gyűjtemény, dr. Homoki-
Nagy István munkássága, Fekete Ildikó 

hímesei, nyaranta az Alcsúti Kápolna-
estek, kórustalálkozók az Echo Kórus 
szervezésében.

Nagy öröm, hogy a platánsor és 
Fekete Ildikó népi iparművész munkássá-
ga a Fejér Megyei Értéktárba is bekerült. 
Az arborétum felvétele is folyamatban 
van, sőt, a nemzeti értéktárba is „esélyes”.

Helytörténeti Körünk az értéktár 
bővítésére és népszerűsítésére 1,2 millió 
forintot nyert az idei hungarikum pályá-
zaton, „Kincseink” címmel. A pályázat 
egyik feltétele az volt, hogy az iskola ta-
nulóit is vonjuk be a munkába. Ezt a sike-
res programot Szili Árpádné állította ösz-
sze. Köszönjük neki, mert az így nyert 
pénz sokat lendít a tervek megvalósítá-
sában. Projektor, számítógép, fotónyom-
tató, laminálógép, fóliák, nyomtatópatron 
szerepelnek a vásárolt eszközök között. 
Ezekkel a korszerű eszközökkel szép ki-
vitelű dokumentumok, népszerűsítő 
anyagok készülhetnek. 

A Helyi Értéktár Nap programjá-
nak részesei a József Nádor Iskola téma 
iránt érdeklődő tanulói is, akik olyan já-
tékokat találtak ki, amellyel a helyi érték-
tár népszerűsíthető, pl. társasjátékok, fo-

tódominó, plakátok készültek az ötletek-
ből. Ezen kívül a gyerekek, digitális nép-
szerűsítő power-point anyagokat állítot-
tak össze, amely prezentációként mutat-
ható be. Az 5-6-7-8. osztályból kikerülő 
15 gyerek értékes munkáját az IFJÚ ÉR-
TÉKŐR kitüntetéssel jutalmazta a Bi-
zottság. Kiemelték Bíró Milán tanulót, aki 
a családját is bevonta a „Nyerj telket Al-
csútdobozon” c. társasjáték terv elkészí-
tésébe.

Az Értéktár Nap alkalmából a 
sportcsarnok parkjában került felállításra 
az Alcsútdobozi Értéktár tábla, amely Szi-
li Árpád és segítőinek kivitelezésében ké-
szült. Az értéktár táblán a forgatható ab-
lakok egyik oldalán a helyi értékeink fo-
tói, a másik oldalán a vonatkozó tudniva-
lók szerepelnek. Minden érdeklődőnek 
tartalmas szemlélődést kívánok az ötletes 
kivitelezésű, fontos információkat hordo-
zó tábla előtt!

Szakáll Béláné
a Helyi Értéktár Bizottság

elnöke

folytatás az 1. oldalról
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A táj szépségét, a falunk értékeit, múltját 
mindenki szeretné jobban megismerni. Ez 
az érdeklődésünk egyik megunhatatlan 
tárgya. A jelen valóságát és a múltat, Al-
csútdoboz történéseit összegyűjteni nem 
egyszerű vállalkozás. Ehhez komoly elhi-
vatottság szükséges. Alcsútot olyan szen-
vedéllyel bemutatni, hogy az ittenieknek 
jó érzést, büszkeséget és egy komoly tar-
tást nyújtson, hogy bizton állítsa bárki: 
igenis öröm itt élni, és szeretem ezt a falut. 
Úgy gondolom kevés olyan ember él az 
országban, aki még nem hallott Alcsútdo-
bozról, mondhatjuk, hogy közismert és 
népszerű kis falu. Nem különbözik ez a 
többi hasonló nagyságú falutól, de vala-
hogy mégis. Nincs tengerünk, síparadi-
csomnak sem lehet nevezni, barlangjaink 
sincsenek, a folyónk is egy kis patakocs-
ka, ami ott fut a kertek alatt, így vízesés 
sem létezik, az időjárásunk sem különö-
sebb, nincs hurrikán, a földrengések is 
igen ritkák, és az őslakos indiánok is rég 
kihaltak. Ennek ellenére, mégis egy köz-
ismert település a miénk. Talán éppen 
azért, mert mi Alcsútiak lakunk itt. Aki 
egy kicsit közelebbről megismerte a tájat, 
a természeti környezetet, az örökre itt ma-
radt, vagy ha mégis távol kell mennie, ak-
kor örök honvágy kíséri egész életében. 
Biztos vagyok benne, hogy Alcsúttal nem 
csak én vagyok ugyanígy. Szeretném 
Önöknek az ezzel összefüggő élménye-
imet átadni. 

Merő véletlen volt, hogy Ancival 
utaztam Pestig. Utazásom ideje alatt oly 
lelkesen és részletesen mesélt a faluhoz 
való ragaszkodásáról, és hogy ennek nyo-
ma is maradjon, egy könyvet írt Alcsút-
doboz egy időszakának kulturális, egy-
házi és egyéb eseményeinek emlékeiről. 
Igaz a helytörténeti kör tagjaként sok in-
formáció birtokában van a község múltja 
kapcsán. Ő, az egykori „jöttment”, (ahogy  
önmagát jellemezte), egy törzsgyökeres 
„jött” lett. Tudtommal sokan élnek kö-
zöttünk hasonló „jöttek”, és ez így van jól! 

A hideg tél tönkre tette otthon a 
krumpli tartalékunk nagy részét a pincé-
ben. Ennek pótlására Eszteréktől kellett 
kis SOS-vásárlást megejteni. Eszter édes-
apjától viszont akácmézzel gyarapítottuk 
konyhánk palettáját. Tiborék sok minden-
nel foglalkoznak a gazdaságukban, így 
megkóstolhatók azok az ízek, melyeket 
Alcsútdoboz ege-földje ajándékoz az itt 
élőknek. Mert a méz akkor a legfinomabb, 
ha helyi, és a vásárlás közbeni beszélgetés 
is akkor a legértékesebb Alcsút ege alatt, 
ha baráti. Nem igaz? 

Néhány hete a bicskei pályaudva-

ron kicsit fáradtan várakoztunk hazafelé a 
buszunkra Friedivel. Olyan nagy tömeg 
vett körül bennünket, hogy mozdulni is 
alig tudtunk. Már komolyan aggódtunk a 
várva várt kényelmes utazás miatt. Menet 
közben kiderült, hogy ez a tömeg Alcsút-
dobozra igyekszik, a pompázó hóvirág-
mezőt megcsodálni. Ilyen kiéhezett em-
bertömeget még nem láttam életemben! 
Minden érdekelte a kíváncsiskodó töme-
get, az Arborétum, a kisvasút, Mária-
völgy, és a kalandpark stb. Az utazó társa-
ság egymást szórakoztatta, hogy ki, mit 
tud Alcsútról és a környező vidékről. Mi-
után leszálltunk itthon a buszról, akkor 
szembesültünk, hogy a mi szeretett falunk 
egy hatalmas autóparkolóvá vált. Az au-
tók sokasága kb. annyi volt, mint hóvirág 
az arborétumban. Ez a fajta virágdömping 
egyedülálló Európában, de a parkolóvá 
lett Alcsút is! A rekordok sorában előkelő 
helyezést vívhatott volna ki magának. 

Ezek után egy tiszteletre méltó 
kérdés, milyen falu Alcsút? Ki költözik 
Alcsútdobozra? Mi alapján dönt valaki, 
hogy vásároljon itt házat, vagy építsen 
magának egy kényelmes hajlékot minden 
időre? Vagy az itt lakókat mi vonzotta ide? 
Ez a téma engem izgat, kíváncsivá tesz! 
Aki már itt él, közelebbről figyelheti a fa-
lubeliek mindennapi életét, maga is ré-
szese annak, ebben a közegben építheti 
saját életét, sorsát, munkáját. Minden em-
ber csak a saját elemében érzi jól magát. 
Éppen úgy, mint a hal a vízben, az ember 
pedig a számára megfelelő szépségű kör-
nyezetben és a hozzá hasonló értékrendű 
embertársai körében. Bizonyára vannak 
emberek, akik az ideköltözéssel életük 
nagy távlataiban gondolkodnak. Itt kez-
dődik a különlegesség, a rejtőzködő jövő. 
Akik itt keresik a boldogságot, sokukat 
úgy látom, hogy azok olyanok, mint a 
tölgyfa. Mert az mozdulatlanul áll, hamar 
meggyökeresedik, megerősödve beillesz-
kedik a környezetbe, tekintélyes és mél-
tóságteljes koronát növeszt. Egy egzisz-
tenciát épít magának, kiváló tehetségével 
gazdagítja magát és környezetét. Az Al-
csútdobozi Hírekben folyamatosan olvas-
ni lehet ezekről a törekvésekről. Az óvo-
da, az iskola felkészíti az ifjúságot a jövő-
re, gazdagodást ad tudásban, kultúrában, 
művészetben, a közösségi életben is, így 
lehet a falut jobban megismerni és meg-
szeretni. Na ugye, hogy látni a jövőt!

Okunk van elégedettnek lenni.

Tóth Csaba

A MÚLTRA NÉZNI ÉS A JÖVŐT LÁTNI
Most rólunk van szó!

Sajnos többször előfordul, hogy fiaim 
kedvenc macskái úgy jönnek haza, hogy 
meg vannak sérülve. Mindig a hátsó lá-
bukon van seb, vagy hiányzik az ujjuk, 
kiszakad a körmük. Napokig félnek, se-
beik nehezen gyógyulnak. Minden macs-
katartót kérek, fokozottan figyeljenek ál-
lataikra! A nem macskatartókat pedig, 
akiket bosszantanak a macskák, arra ké-
rem, hogy humánusabb módszerrel ker-
gessék el az állatainkat a portájukról. Nem 
csak az állatoknak okoznak fájdalmat, ha-
nem a gyerekeknek is.

                                                                                          
Bíróné Krisztián Katalin

Csapdába csalva

Milyen érzés lehet a karácsonyi ünnepek 
megélése úgy, hogy a szépen feldíszített 
fenyőfát egy téli estén az éj leple alatt 
osonva, mint a rabló, a falum emlékpark-
jából loptam?

Tőből lefűrészelni, amit egy em-
bertársam csemete korában a Vereckei há-
góról hozott, gondosan leiskolázta, nevel-
gette, majd kiültette, hogy szépüljön a 
park. Nem számolgatta a temetőbe menet 
állandóan, hogy mind a nyolc fa megvan-
e, csak a nemzeti ünnep koszorúzási cere-
móniáján döbbent meg a vandál tetten.

Hogy ő mit érzett, jól tudom, mert 
egyik éven a mi udvarunk fenyőfái közül 
is levágták az egyik jól megtermett fenyő 
csúcsát. Siralmas látvány volt.

Mi vihet rá egy embert erre a tett-
re? A nagy szegénység? A nehéz gyer-
mekkor? Nem voltak szülei, vagy nem 
kapott elég szeretetet? Vagy senki nem ta-
nította meg mások munkájának megbe-
csülésére? Hogy becsüli meg saját magát? 
Talán büszke is magára, hogy milyen va-
gány volt és nem bukott le? Van egy rossz 
hírem számára. „Isten szeme mindent 
lát!!!”

Azt is tudom, hogy mindent meg-
bocsájt és soha nem késő újra kezdeni.

Nagyot nőne a szememben, ha 
megtörténne az a csoda, hogy az éj leple 
alatt, osonva „visszalopna” a régi helyére 
egy kis fát. Talán ez sem nehezebb, mint 
az elvitele.

Gulyás Lászlóné

Csodára várva…
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Testületi ülés
Önkormányzatunk Képviselő-testülete 
2017. március 6-án és március 30-án is 
tartott ülést. A fontosabb döntésekről az 
alábbiakban adok tájékoztatást.

A törvényi szabályozás változása 
miatt helyezte hatályon kívül a Testület a 
korábbi szervezeti és működési szabály-
zatát, és csak technikai módosításokkal, 
az érdemi tartalom változtatása nélkül al-
kotott új SZMSZ rendeletet.  

Hasonlóan hatályon kívül helye-
zéssel járt el a korábbi anyakönyvi rende-
let esetében, amely helyett, ugyancsak ér-
demi tartalmi módosítás nélkül, megal-
kotta a „A hivatali helyiségen kívüli és a 
hivatali munkaidőn kívül történő házas-
ságkötés engedélyezésének szabályairól 
és díjairól” szóló önkormányzati rendele-
tet.

Az alcsútdobozi civil szervezetek 
és egyházak által benyújtott támogatási 
kérelmekről döntött egyenként a Képvi-
selő-testület. Az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében tervezésre került egy tá-
mogatási keret, amelynek megtörtént a 
felosztása a kérelmezők között. Megsza-
vazták a képviselők az Alcsútdobozi Ró-
mai Katolikus Egyház, az Alcsúti Refor-
mátus Egyház, a Dobozi Református 
Szórvány, a Helytörténeti Kör, a Tűzoltó 
Egyesület, a Toldi Horgász Egyesület, a 
Polgárőr Egyesület, a FATEV Polgári 
Egyesület, a Sportegyesület, a Szebb és 
Jobb Jövőt Gyermekeinkért Egyesület, az 
Anna Nyugdíjas Klub, az Echo Kórus tá-
mogatását. A támogatott szervezetekkel 
az önkormányzat támogatási szerződést 
köt, amely szerint a megítélt összeg fel-
használásáról 2017. év végéig írásban, 
dokumentumok csatolásával be kell szá-
molni.

Ugyancsak kérelem alapján sza-
vazott a Testület a Bicskei Önkormányzati 
Tűzoltóság támogatásáról, mivel a szer-
vezet a működési területén lévő települé-
sekhez fordult segítségért. Tevékenységü-
ket 60%-ban állami támogatás fedezi, a 
hiányzó 40%-ot Bicske Várostól kapják. 
Az idei évben költségeik olyan mértékben 
megnövekedtek, amelyet pluszban vállalt 
szolgáltatásokkal (fakivágás) sem tudnak 
kompenzálni, további támogatók szüksé-
gesek működésük szintentartásához. Mi-
vel pl. balesetek, katasztrófahelyzetek 
stb. esetén Alcsútdobozon is illetékesek, a 
képviselők megszavazták támogatásukat.

Az alcsútdobozi József Nádor Is-
kola és a bicskei Prelúdium Művészeti Is-

kola együttműködése révén Alcsútdobo-
zon 2016. szeptemberében néptánc tan-
szak indult, melyre 36 fő tanuló iratkozott 
be. A művészeti iskolai oktatásban részt-
vevők tandíj kötelezettek, amely kötele-
zettség fizetését ebben a tanévben az át-
meneti helyzet miatt, a Testület döntése 
alapján, magára vállalta az Önkormány-
zat. Ezzel a szülők felé nyújtott támo-
gatással azt sikerült elérni, hogy a korábbi 
években ingyenesen néptánc szakkörre 
járó gyerekek a tandíj miatt sem maradtak 
ki a néptánc tanulásból.

Határozatot hozott a Képviselő-
testület több belterületi, kivett, beépítet-
len területként nyilvántartott ingatlan bér-
beadásáról. A korábban kiírt, bérbeadásra 
vonatkozó pályázat elbírálása alapján az 
Alcsútdoboz 125, 127, 128, 150/2, 157 
helyrajzi számú, kivett, beépítetlen terü-
letek 5 éves időtartamra kerültek szerző-
dés megkötésével bérbeadásra, a pályázó 
helyi lakos számára.

Az Alcsútdoboz, Petőfi u. 5. sz. 
alatti Nyugdíjas klubház felújításáról szü-
letett döntés, melynek fedezetét pályázati 
forrás biztosítja. A kívül-belül egyre rom-
ló állagú épület a tavasz-nyár folyamán 
megújulhat egy helyi kőműves vállalkozó 
munkájával, aki a legkedvezőbb áraján-
latot nyújtotta be az önkormányzathoz.

A törvényi előírások szerint az ön-
kormányzat által az adott évre tervezett 
közbeszerzésekről összesített közbeszer-
zési tervet kell készíteni. A 2017. évi nem-
zeti közbeszerzési értékhatárokat Ma-
gyarország központi költségvetéséről 
szóló törvény határozza meg, melyek az 
alábbiak: árubeszerzés esetén 15 millió 
forint, építési beruházás esetén 25 millió 
forint, építési koncesszió esetén 100 mil-
lió forint, szolgáltatás megrendelése ese-
tén 15 millió forint, szolgáltatási koncesz-
szió esetén 30 millió forint. Alcsútdoboz 
Önkormányzata döntést hozott arról, 
hogy 2017. évben a következő közbeszer-
zés köteles építési beruházásokat kívánja  
lefolytatni:

- Vállalkozási szerződés „Alcsút-
dobozi Egészségügyi Központ felújítá-
sára TOP-4.1.1-15-FE1 pályázati forrás-
ból”

- Vállalkozási szerződés a „József 
Nádor Általános Iskola épületeinek ener-
getikai fejlesztésére TOP-3.2.1-15-FE1 
pályázati forrásból”

A közbeszerzési terv az évközben 
alakuló esetleges egyéb igények felmerü-
lése esetén módosítható.

Önkormányzati hírek

Egyéb fontos történések, intézkedések
Szép rendezvényt tartottunk március 15-i 
nemzeti ünnepünk alkalmából, a József 
Nádor Általános Iskola és az Önkormány-
zat közös szervezésében. A 3.osztályos ta-
nulók Béndek Lászlóné osztályfőnök ve-
zetésével, jól kidolgozott és szépen elő-
adott irodalmi-zenei műsorral idézték fel 
a forradalom és szabadságharc esemé-
nyeit. Az ünnepi szónoklatot tartó Kovács 
András pedig gondolatébresztő szavakkal 
emlékezett az 1848/49-ben történtekre, 
annak kapcsán külön szólva nagybátyjá-
ról, a Göböl-járáson született író-politikus 
Kovács Imréről is, akinek a tiszteletére 
megalakult Társaságot vezeti.

Szorgos munkával telt a március 
25-i szombat délelőtt, gyorsan teltek a 
zsákok a szemétgyűjtésen résztvevők ke-
ze alatt. Megtisztultak a falu utcái, a köz-
intézmények környéke, a temetők, a busz-
megállók és a településre bevezető utak. 
Köszönöm a munkáját: Bíróné Katának és 
fiainak, Leventének, Milánnak, Bencé-
nek; Fekete Ritának és kislányainak, Tol-
nai Nikolettnek és Nórának; Szendefiné 
Mónikának, Szendefi Leventének és Jáz-
minnak; Csányi Imrénének és Dinnyés Já-
nosnak; Farkas Attilának és gyermeke-
inek, Károlynak és Emíliának; a 8. osztály 
jeles képviselőinek: Buzár Tominak, Mol-
nár Laurának, Soós Gergőnek, Simon Já-
cintnak, Szakál Iminek; Marczinkó Kit-
tinek, Hantos Balázsnak, Szigligeti Szi-
lárdnak, Magyarné Margitnak, Takács Ist-
vánnak, Bőcsné Zsuzsinak, Kipe Norbi-
nak, Szente Lajosnak és Tóth Erikának.

A megsüllyedt szennyvízaknák 
felújítása érdekében ismét kérelemmel 
fordultam a Fejérvíz Zrt-hez, hogy a be-
folyó bérleti díjból finanszírozható legyen 
a javítás. A cég képviselőivel folytatott 
megbeszélés alapján idén, az alcsútdobo-
zi közutakon, 14 korrekciót igénylő akna 
kerülhet felújításra. A kivitelezéshez a kö-
vetkező napokban árajánlatokat kérünk 
be.

Két pályázat került beadásra már-
cius hónap közepén: 

Az EFOP-1.5.2-16 „Humán szol-
gáltatások fejlesztése térségi szemlélet-
ben” című pályázat 8 településsel közös 
konzorciumban került kidolgozásra, 
melyben Alcsútdoboz vonatkozásában 
emberi erőforrás fejlesztési programok-
hoz (nyelvi és informatikai képzés, 
egészségügyi szűrések, sportedzések 
gyerekek számára, közösségi kemence 
építés, térfigyelő kamerarendszer bőví-
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tés, ifjúsági információs pont kialakítás 
stb.) kértünk támogatást.

A Bethlen Gábor Alaphoz a test-
vér-települési kapcsolatunk további fej-
lesztése érdekében adtunk be pályázatot. 
Sikeres bírálat esetén az őszi szüreti fel-
vonulás és mulatság programjaink alatt 

tudjuk vendégül látni a kárpátaljai Rát 
településen élő magyar barátainkat.

Újabb pályázati kérelem benyújtá-
sa érdekében kezdtünk el dolgozni. A Bel-
ügyminisztérium a kötelező önkormány-
zati feladatok ellátásához írt ki pályázatot, 
amellyel élni kívánunk. Saját kezelésű út-

jaink felújítására szeretnénk forrást sze-
rezni (Bem utca - Béke utca találkozása, a 
Szabadság út - Dobozi játszótéri köz lejá-
rata) illetve egyes járdaszakaszok felújí-
tását terveznénk a támogatásból.

Tóth Erika polgármester 

Újabb szakaszához érkezett Pannónia 
Szíve – Etyek és környékének fejlesztése: 
hamarosan megkezdődik a kerékpárút-
építés. Az újhegyi pincesor északi végétől 
Háromrózsa, Bicske és Csabdi érintésével 
Tarjánig tartó útszakasz 2,27 milliárd fo-
rintból készül el és egy különleges mű-
szaki megoldást is tartalmaz.

Lezárultak a kivitelezésre kiírt 
közbeszerzési pályázatok és rendelkezés-
re állnak a szükséges építési engedélyek, 
így hamarosan indulhat a munka a kerék-
párúton. A teljes szakasz összesen 36,4 
km hosszú lesz, ennek során két híd, szá-
mos pihenő, kerékpártároló és parkoló 
épül. Emellett a szükséges pontokon a 
közvilágítást is korszerűsítik, helyenként 
napelemes megoldásokkal. „A tervezők 
folyamatosan figyelembe vették a turisz-

tikai szempontok mellett a helybéliek igé-
nyeit is. Emellett a legideálisabb nyomvo-
nalak és forgalomvezetési megoldások 
megtalálása érdekében fórumokon is 
egyeztettünk az út által érintett telepü-
lések lakóival” – beszélt a kompromisz-
szumos megoldásokról dr. Molnár Krisz-
tián, a beruházó Velencei-tó és Térsége, 
Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Ta-
nács (VVVTFT) elnöke.

Az út többféle technológiával 
épül. Lesz új építésű, önálló vonalveze-
tésű aszfaltos kerékpárút, árvízvédelmi 
töltésen vagy mezőgazdasági úton veze-
tett, szintén aszfaltburkolatú szakasz és a 
közút kiszélesítésével létrehozott kerék-
pársáv is. A településeken belül egyesített 
gyalog- és kerékpárút épül, néhány helyen 
pedig a mostani közutat teszik alkalmassá 

biciklis közlekedésre a burkolat kijaví-
tásával.

Az út legérdekesebb szakasza az 
M1 autópályán való átkelés lesz. Mivel 
szintbeli kereszteződés természetesen 
szóba sem jöhet, ezért a tervezők alagút 
építése mellett döntöttek a gyorsforgalmi 
út töltésén keresztül. Az ún. átsajtolásos 
eljárással anélkül vágnak utat a szakem-
berek biztonságosan az út alatt, hogy ez a 
forgalmat akadályozná.

A közbeszerzési eljárások eredmé-
nyei alapján a kerékpárutat az Útéppark 
Kft., míg az alagutat a Sycons Kft. építheti 
meg. A teljes beruházás összköltsége 2,27 
milliárd forint, a befejezési határidő au-
gusztus vége. „Ez az építkezés csak egy 
eleme a Pannónia Szíve névre keresztelt, 
nagyszabású infrastruktúrafejlesztési és 
turisztikai projektsorozatnak Fejér megye 
északi részén” – összegzett Tessely Zol-
tán országgyűlési képviselő, a térség mi-
niszterelnöki biztosa. „Etyek az első lép-
cső, ahol főként a falu borászati központ-
jainak – Újhegynek, Öreghegynek, Kecs-
kegödörnek és Körpincének – a rekonst-
rukciója zajlik. A tervek szerint a jö-vőben 
újabb etyeki helyszínek és más te-
lepülések is forrásokat és lehetőségeket 
kaphatnak” – tette hozzá.

Az „Etyeki Gasztrosétány és kap-
csolódó fejlesztések” projekt lebonyolí-
tója a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, 
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács. A fej-
lesztések jelenleg épülő elemeinek költ-
ségvetése 3,716 milliárd forint, a forrást a 
magyar állam biztosítja. Az etyeki épít-
kezések a Pannónia Szíve program nevű 
térségi turizmusfejlesztési program első 
ütemét jelentik.

Bringaút és alagút
Megkezdődik a kerékpárút építése Etyek és Tarján között

Németh László, a Tanú című folyóiratá-
nak bevezetőjében találóan sűrítve, így 
fogalmazott: „Az írás – erkölcs!”. Lel-
künk karbantartásának egyik módja tehát 
a találkozás a példamutatóan tisztességes 
művekkel egy kizárólag szépirodalmi 
műveket közlő, az írások lélekmelengető 
szerepét a jó erkölcs terjedése érdekében 
hangsúlyozó folyóiratban.

Az Angyalszem címmel tervezett, 
évnegyedes, keresztény nemzeti konzer-

vatív polgári szellemiségű folyóirat új-
donsága lesz, hogy kizárólag szépirodal-
mi műveket közöl, lélekmelengető sze-
repét tartja fontosnak, s merít az emlé-
kezet kútjából is, nemcsak friss termést 
arat. Nem szegődik irodalmi szekértábo-
rok és különféle időleges ideológiák szol-
gálatába. Egyetlen szempontja élteti: em-
lékezik és emlékeztet az emberi jóság ele-
ve elrendelve egyetemesen öntörvényű 
érzelmeire. A Gárdonyi-féle nemes esz-
mény jegyében ébren tartja a jó erkölcsöt 
őrző lángot, mert ahogyan William Butler 
Yeats vallotta: „A pusztán agyban fész-

POSTÁNKBÓL…

Irodalombarátok figyelmébe
kelő / eszméktől óvj, Uram; / úgy él a dal, 
ha a gondolat / a gerincben suhan.” 

Ha előfizetőként és/vagy mecéná-
si felajánlással szeretné támogatni az An-
gyalszem című folyóirat megvalósulását, 
‒ nevét és pontos címét feltüntetve! ‒  az 
OTP 11773229-07732274 bankszámla-
számra szíveskedjék befizetni a 4 lap-
számra vonatkozó, összesen 2000Ft elő-
fizetési díjat, vagy a támogatási összeget.

Köszönettel: 
Zsirai László 

főszerkesztő
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TÁJÉKOZTATÓ
A BICSKEI JÁRÁS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ

CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONTRÓL

Elérhetőségek: 
2060 Bicske, Ady Endre utca 2. Telefon: 06 22 952 791

E-mail: kapcsolatkozpont@bicske.hu
Szakmai vezető: Vincze Erzsébet

Telefonos készenléti szolgálat: 06 20 430 7990, 
(mely krízishelyzetekben tanácsadást

és tájékoztatást nyújt) 
Ügyfélfogadási idő ALCSÚTDOBOZON:

MINDEN HÓNAP HARMADIK
SZERDA 13.00-14.00

Polgármesteri Hivatal, Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Esetmenedzser: Kerekes Barbara

BICSKE: H: 13. 00-16. 00,
Sze: 8. 30-12. 00 13. 00-17. 00

Cs: 13. 00-16. 00, P: 8. 30-12. 00
Szolgáltatásai:

Kapcsolatügyelet: minden páros héten,
szombat 10-12 óra között

Jogi tanácsadás: minden páros héten,
csütörtök 14-15 óra között

Pszichológiai tanácsadás, Családkonzultáció,
Családterápia, Mediáció

Az ingyenes szolgáltatások
telefonos egyeztetés után vehetők igénybe.

Hasznos elérhetőségek,
ha segítségre van szüksége:
Bántalmazás, családon belüli

kapcsolati erőszak esetén:
ORSZÁGOS KRÍZISKEZELŐ ÉS INFORMÁCIÓS 

TELEFONSZOLGÁLAT
A NAP 24 ÓRÁJÁBAN INGYENESEN ELÉRHETŐ

Telefon: 06 80 20 55 20 E-mail: okit@ncsszi.hu
Áldozatsegítő vonal bűncselekmény áldozatainak:
06 80 225 225 (éjjel-nappal) www.kimisz.gov.hu

Eszter Ambulancia, a szexuális erőszak áldozatainak
lelki felépüléséért: 

06 1 466 9872 és a www.eszteralapitvany.hu
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület: 

(NANE)
06 80 505 101 (szerda kivételével naponta 18-22 óráig) 

www.nane.hu
Csellengők, eltűntek nyomában: 06 1 438 0858

DélUtán, középkorú és idős emberek
lelkisegély szolgálata:

06 80 200 866(minden nap 18-21 óráig)
www.delutan.hu

Drog-Stop: 06 80 505 678 (éjjel-nappal)
www.drog-stop.hu

Gólyahír Egyesület a várandós anyákért
és gyermekeikért:

06 80 203 923 és a www.golyahiregyesulet.hu
Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok:

06 1 116 123 (éjjel-nappal) és a www.sos505.hu
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FELHÍVÁS
az általános iskolákba

történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. 

tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi
időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök)
8.00 órától 19.00 óráig

2017. április 21. (péntek)
8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes 

vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, 
elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati 

kérelmet elbírálni.

A körzetek listája megtekinthető a 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/

hirdetmenyek/fejer-megye-telepuleseinek-
beiskolazasi-korzetei-2017-18-tanev honlapon. 

AZ ALCSÚTDOBOZI JÓZSEF NÁDOR 
ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERETETTEL 
VÁRJA JÖVENDŐ 1. OSZTÁLYOSAIT.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

1. A GYERMEK NEVÉRE KIÁLLÍTOTT 
SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ
2. A GYERMEK NEVÉRE KIÁLLÍTOTT 
LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI 
IGAZOLVÁNY
3. AZ ISKOLÁBA LÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES 
FEJLETTSÉGET TANUSÍTÓ IGAZOLÁS:

- ÓVODAI SZAKVÉLEMÉNY
- JÁRÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYE
- SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ
GYERMEK ESET5ÉBEN A SZAKÉRTŐI
BIZOTTSÁG SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYE

4. NYILATKOZAT AZ ÉLETVITELSZERŰ 
LAKCÍMRŐL ( 2.SZ. MELLÉKLET )
5. NYILATKOZAT A KÖZÖS SZÜLŐI 
FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁRA 
VONATKOZÓAN (3.SZ. MELLÉKLET)
6. NYILATKOZAT AZ ERKÖLCSTAN /  HIT-ÉS 
ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA VONATKOZÓAN

CSALÁDIAS LÉGKÖR, SOKFÉLE 
PROGRAM, SZAKKÖR,
MŰVÉSZETI OKTATÁS.

VÁLASSZON MINKET BIZALOMMAL!

SZÉKESFEHÉRVÁRI
TANKERÜLETI KÖZPONT

MEGHÍVÓ KÖNYVBEMUTATÓRA!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok

2017. ÁPRILIS 12-ÉN 17 ÓRÁRA 
A JÓZSEF NÁDOR ISKOLA 

KÖNYVTÁRÁBA, A

VISSZAPILLANTÁS 
című könyv bemutatójára

A könyvet ajánlja: Tóth Erika polgármester
Részleteket olvas fel:

Szakáll Béláné pedagógus,
a Helyi Értéktár Bizottság elnöke

Érdeklődésükre számítva, üdvözlettel:
Dr. Hargitai Lászlóné

Visszapillantás című könyvem az Alcsútdobozi Hírek, valamint 
az Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvei alapján 
készült. Községünk rendszerváltás utáni 20 évének (1990-2010) 
jelentősebb eseményeit dolgozza fel, színes fotókkal illusztrálva. 
Helyet kaptak benne a nagy infrastrukturális beruházások (gáz-
vezeték hálózat, szennyvízcsatorna építés, csapadékvíz elveze-
tés, Sportcsarnok, Golfpálya, emlékpark építés, stb.) az önkor-
mányzat gazdálkodása, a falu  civil szervezetei (Anna Nyugdíjas 
Klub, Helytörténeti Kör, Polgárőrség stb.), az alcsúti egyházak, a 
mezőgazdaság, a sport és kulturális élet, az iskola és óvoda, min-
den fontosabb  és emlékezetes történés. A könyv külső borítóján 
elől a tavaszi, a hátul az őszi platánsor látható. Lapjain megele-
venedik a közösen megtett utunk. Fogadják és forgassák olyan 
szeretettel, ahogyan íródott!

A szerző

VISSZAPILLANTÁS

K
ép
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k 
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KÖSZÖNTJÜK FALUNK ÚJSZÜLÖTTJÉT

Kádár Lili Csengét, 
aki 2017. 03.12-én érkezett

Jó egészséget, sok erőt és örömet kívánunk a családnak!
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Az Ausztráliában élő magyarok három-
évente rendezik meg az Ausztráliai Ma-
gyar Találkozót. Idén januárban tartották 
a tizenhatodikat, Sydneyben. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának támogatá-
sával két magyarországi kézműves uta-
zott a rendezvényre, hogy kiállítást és 

mesterség bemutatót tartsanak az ott élő 
honfitársainknak. A két kézműves: Ma-
ucha Katalin gyöngyfűző, és Fekete Ildi-
kó tojásfestő volt.

Az egész rendezvény alatt nagy 
volt az érdeklődés a magyarországi al-
kotók bemutatója iránt. Az öt nap során 

Alcsútdobozról Sydneybe
több helyszínen is volt kiállítás a két kéz-
műves részvételével. Azok a látogatók, 
akik többet szerettek volna tudni a bemu-
tatott népi mesterségek technikájáról, kér-
dezhettek az alkotóktól, első kézből kapva 
így választ és szakmai tanácsot a kipró-
báláshoz. Jól jött itt a nyelvtudás, mert bár 
a felnőttek zömében értették vagy beszél-
ték a magyart, a fiatalabbakkal, a gyere-
kekkel angolul kellett kommunikálni. A 
Magyar Találkozó végeztével meghívták 
Ildikóékat a Szent Erzsébet Otthonba is, 
ahol körülbelül 120 idős magyar ember él, 
és a gondozók többsége is magyar. Itt is 
nagy örömmel fogadták a népi kismes-
terség bemutatót. Közülük jó néhányan 
maguk is kedvet kaptak a tojásíráshoz. Al-
csútdobozi alkotónk örömmel tanította 
meg az idősgondozóknak az alaptechni-
kákat, akik eltökélték, hogy húsvétra ké-
szítenek néhány szép tojást az otthon la-
kóinak ajándékba.

Kézműveseink számára meghatá-
rozó élmény volt a magyar kultúrát Syd-
neybe elvinni, népünk értékeit az ottani 
nagy érdeklődés közepette képviselni és 
terjeszteni, hagyományainkat ily módon 
is továbbvinni.

Fekete Imre

Húsvéti tojásdíszítés 
Fekete Ildivel

Szeretettel hívjuk és várjuk 
az alcsútdobozi gyerekeket, 

szüleiket és minden 
érdeklődőt

2017. április 6-án
15 órakor

a sportcsarnok galériára, 
Fekete Ildikó

népi iparművész
tart tojásdíszítő 
foglalkozására

Főtt tojást
vagy kifújt tojást
hozz magaddal!
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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%

AZ ORVOSI ÜGYELET 
HÍVÓSZÁMA 

06/70 370 3104 
Hívható naponta

16 és 08 óra között
hétvégén egész nap.

A mentőszolgálat/mentési 

hívószám:104

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.

Az idei tél szokatlanul hosszúra, dider-
gősre sikerült. Mondják, mindenki abban 
az évszakban érzi legjobban magát, 
amelyben született. Így igaz! Nagyon vár-
tam már a napsütéses reggeleket, az első 
hóvirágot, ibolyát, téltemetőt, az első 
örömre okot adó apró szépségeket. 

Fekete Ildikó varázslatos hímes to-
jás gyűjteménye 2017. március 7-én a 
megújulást, a gyönyörű tavaszt szimboli-
zálta. A Duna Palotában tolongó emberek 
sokasága várta a színes csodát. Ismét el-
jöttek a felcsúti nyugdíjasok, az Alcsút-
dobozi Helytörténeti Kör néhány tagja, 
valamint a fiatal alkotó budapesti barátai. 
Talán két éve tettem fel a költői kérdést: 
Hová lehet itt még tovább fejlődni? Any-
nyira sokféle, rendszerezett, tartalmában, 
formájában szinte tökéletes munkákat lát-

hattunk, hogy elképzelni sem tudtam, 
hogy van még út előre. Az idei évi kiállí-
tás megnyitója katartikus élmény volt. A 
vendégeket Bíró Ildikó, a Duna Palota 
igazgatója köszöntötte, majd következett 
a megnyitó beszéd. Józsa Judit kerámia 
szobrász Ildikó munkásságát, családját 
szinte „mikroszkópikus” alapossággal 
jellemezte. Még aki a kezdetektől ismeri a 
Fekete családot, az is talált benne feltá-
ratlan részleteket. Meglepetésként ért 
például, hogy Ildikó a Kárpát-medence 
tojásdíszítő formavilág variációinak leg-
többjét összegyűjtötte és alkalmazta. 
Egyetlen tojást 14-szer kell kézbe venni 
és dolgozni rajta, hogy kialakuljon 15-
ödszörre a kívánt végeredmény! Hazánk 
híres írói, költői is többen gyűjtöttek hí-
mes tojás motívumokat. Dzsida Jenő, Mó-
ra Ferenc, Kodolányi János motívum-
gyűjtéseiből láthattunk egy vitrinre való 
festett tojást.

A megnyitó másik alcsútdobozi kiváló-
sága Mészáros János Elek volt. Az általa 
kiválasztott zenei produkciók tökéletesen 
illeszkedtek a hely szelleméhez, az alko-
tások színvonalához. Nem értem azokat a 
fiatalokat, akik tudatmódosító szerekhez, 
narkotikumokhoz nyúlnak. Valamiben 
örömet találni, másokat is annak részesé-
vé tenni, ez az élet igazi kábítószere, má-
konya! Örömmel tölt el, hogy községünk-
ben két ilyen tettre kész, tehetséges ifjú él 
és minőségi munkát nyújt, melyet orszá-
gosan, sőt határainkon túl is elismernek.

Kedves Ildikó! Kiállításod egy 
szép tavaszi ajándék volt számomra. Kí-
váncsian várom a jövő márciust, hogy mi 
van még az okos fejedben és a mesterien 
ügyes kezeidben! Jövőre, Veled, ugyanitt!

Szeretettel: Dr. Hargitai Lászlóné

Tavaszra várva…

A díjazott több éve kutatja a különböző 
hálózattípusok tulajdonságait, számos 
szakmai cikk szerzője és társszerzője. 
Mint a Magyar Tudományos Akadémia 
kitüntetett ösztöndíjasa, a hálózatok 
végpontjai között közvetített információ 
útját és az útvonal kiválasztásának kö-
rülményeit vizsgálja.

Egy tetszőleges hálózat két vég-
pontja között az adatok, információ köz-
vetítésére több útvonal is létezhet, ám ezek 
általában nem egyenlő fontosságúak. Azt 
a természet által használt mechanizmust 
szeretném megérteni, amely a lehetséges 
útvonalak közül végül egyet valamilyen 
szempont alapján kiválaszt – fejtette ki 
útvonal-választási stratégiákat (angolul 

routing policy) középpontba helyező ku-
tatásairól Gulyás András, a BME Villa-
mosmérnöki és Informatikai Kar Távköz-
lési és Médiainformatikai Tanszék ad-
junktusa, az MTA-BME Információs 
rendszerek kutatócsoport tagja. Hálózat-
kutatási tervét Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíjjal tüntette ki a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (pályázatának címe: 
Útválasztási stratégiák komplex hálóza-
tokban).

A VIK fiatal tudósa már többször 
pályázott a Bolyai János Kutatási Ösz-
töndíjra, és nagyon örült, hogy elképze-
léseit idén támogatásra érdemesnek ítélte 
a Magyar Tudományos Akadémia. Büszke 
vagyok rá. A kutatás és gondolkodás az 
egyik kedvenc időtöltésem, megpróbálom 
erre alapozni a jövőmet. Gulyás András 
örömmel tanít és kutat a Műegyetemen. 
Részt vesz egy új kutatásban is, amelyben 
az emberi agy működését vizsgálják. Szá-
mos tanítványa ért el kiemelkedő he-
lyezést TDK- és OTDK - versenyeken.

forrás: www.bme.hu

Bolyai-ösztöndíjas lett

Gulyás András informatikus
A kutatás nem más, mint egy járható út keresése az ismeretlenhez. 

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK
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A Háromhárs Óvoda hírei

Óvodánk választott programja az Óvodai 
Nevelés a Művészetek Eszközeivel kie-
melten kezeli a hagyományápolást, a nép-
művészet szeretetére nevelését.

Ez alkalommal, a teljesség igénye 
nélkül, néhány régi textillel és a textileken 
alkalmazott hímzésekkel, horgolt sze-
gélydíszekkel szeretném felhívni az ide-
látogatók figyelmét „nagyanyáink örök-
ségére”, ezekre a lassan elfeledett textí-
liákra.

A régi, kézzel „varrott”, hímzett 
textíliák, csipkék iránti érdeklődés nap-
jainkban is egyre fokozódik. Míg a mai 
csipkéket túlnyomórészt géppel gyártják, 
addig a régi, kézzel készült darabok me-
sélnek nekünk egy letűnt korról. Ha úgy 
tetszik „lelkük van”.

Fontosnak tartom ezekkel a szép, 
régi darabokkal megismertetni a gyere-
keket. Remélem általuk is részt vehetünk 
ízlésformálásukban, személyiség fejlődé-
sük e korai szakaszában. Meg kell őriz-
nünk a népművészeti, ezen belül is a tex-
tilművészeti hagyományt, hogy az ne csu-
pán a múlt, múzeumi vitrinekbe és rak-

tárakba zárt emléke, hanem mindennapi 
életünk természetes része legyen. Meg-
szépítve és hangulatossá téve általa kör-
nyezetünket, kielégítve esztétikai igé-
nyünket. 

Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy 1999-ben egy felsőfokú Né-
pijáték és Kismesterség Oktató-Képző 
keretein belül textiljáték- és csipkeké-
szítést tanultam, így a bemutatott texti-
lekhez, csipkékhez kapcsolódva szeret-
nék idézni szakdolgozatomból.

Meg kell vallanom, ily sok párat-
lan szépség láttán, hogy korunk fonalas 
munkái messze mögötte maradnak a XIX. 
sz. asszonyának finomsága, nemes ízlése 
mögött. Mi lehet ennek az oka?

A régiek nyugodtabb életet éltek. 
Zártabb, kisebb körre terjedt ismertségük. 
Nagy utazásokkal nem zavarták otthoni 
művészi ízlésük irányát. A nyugati és ke-
leti stílusok is átalakultak egyéni ízlésük 
szerint. A sok tehetséges, kifinomodott íz-
lésű lány és asszony nem élhette ki lelké-
ben élő erőit a festészetben, tudomány-
ban. A textilmunkák, s azok tervezése vol-

OVIGALÉRIA
Kedves szülők, gyerekek! Tisztelt látogatók!

tak jóformán a művészi kiélés egyedüli le-
hetőségei. […] A rendelkezésre álló, fi-
nom lenvászon valódi arany- és tiszta se-
lyemszál, tartós, szép színekben, és régi 
kézimunkáink technikai változatossága, 
szellemes elevensége, nemes egyszerűsé-
ge, időt és fáradságot nem ismerő türelme 
egyenrangú tényező volt e munkák mű-
vészi tervezése és nemes anyaga mellett.

Végül Mátrai Magdolna A csip-
keverés iskolája c. könyvében, Sárosi 
Bella: A csipke múltja és jelene c. írásából 
idéznék:

Egykor minden előkelő nő foglal-
kozott a csipkekészítéssel. Összejöttek az 
uraság házánál és az úrnő maga oktatta 
őket a lenge díszek készítésére.

Az egyház díszei többnyire a kolos-
torok csöndes celláiban készültek, szóval 
általános volt e szép, és becses kézimun-
ka. Az úri nők ízlésükkel irányították, a 
nép leányai sajátos egyéniségüket vitték 
bele. Ma pedig, a csipkedivat valóságos 
lázában ott tartunk, hogy sok nő alig tudja 
az egyes csipkenemeket egymástól 
megkülönböztetni.

Kedves Látogatók, örömteli néze-
lődést kívánok mindannyioknak a múlt 
textíliáiban. 

Tóthné Tóth Gabriella

2017. március 20-án, Csákváron rendez-
ték meg a területi mezei futó diákolimpiát.
Az Alcsútdobozi József Nádor Álatlános 
Iskola mind a négy korcsoportban indított 
versenyzőket.

A legkisebbek 600 métert futottak 
és három fő alkotott egy csapatot. Az al-
csútiakat Matus Emese (1. oszt.), Boros 
Olívia (2. oszt.) és Eck Korinna (3. oszt.) 
képviselte a lányoknál, Bíró Gábriel (2. 
oszt.), Marton Hetény és Szendefi Leven-
te (3. oszt.) a fiúknál. A népes mezőnyben 
apróságaink nagyon szépen szerepeltek, 
az első korcsoportos fiúk eredménye még 
egy csapat bronzéremre is érdemes volt.

A második korcsoportos tanulók 
1200 métert futottak és minimum 4 fő volt 
szükséges a csapateredményhez. Iskolán-
kat a lányoknál Kiss Anna, Erdei Hajnalka 
(3. oszt.) Bíró Olívia, Diamant Boglárka 
(4. oszt.) és Márton Dóra (5. oszt.) képvi-
selte, a fiúknál Jére Dávid (3. oszt.), Án-
gyás Ferenc, Marton István (4. oszt.) és 
Antal Márton (5. oszt.) Ebben a kor-

osztályban születtek a legjobb egyéni 
eredmények: Ángyás Ferenc negyedik, 
Antal Márton az ötödik helyen végzett.

A harmadik korcsoportos lányok-
nak (Bíró Abigél 5. osztály, Szegedi Fan-
ni, Pacsuta Ramóna, Balázs Georgina 6. 
osztály és Marton Flóra 7. osztály) 1800 
métert, Kemény Edének (5. osztály) már 
2400 métert kellett teljesítenie az erős me-
zőnyben!

A legidősebb lányok 2400 métert, 
a fiúk 3000 métert tettek meg a csákvári 
pályán. Antal Boglárka, Kántor Regina és 
Schnepp István 7. osztályos, Simon Jácint 
és Szakál Imre 8. osztályos tanulóink na-
gyon szépen teljesítették ezeket a távokat 
és a 10-20 hely között értek célba.

A Csákváron szereplő sportoló-
inkra nem csupán az elért helyezéseik, ha-
nem példa értékűen sportszerű és fegyel-
mezett magatartásuk miatt is büszkék va-
gyunk!

Siposné Bokor Kata
testnevelő tanár

Területi mezei futóverseny

+36 30 29 26 993

www.hpdesign.hu

www.hpart.hu

HONLAPKÉSZÍTÉS

ARCULATTERVEZÉS

LOGÓTERVEZÉS

KIADVÁNYKÉSZÍTÉS

FESTMÉNYEK
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A fürdőzők egyik csoportja

2017. március 18-án szombaton a Fiumei 
úti (Kerepesi) sírkertbe látogattunk az Al-
csútdobozi Helytörténeti Kör tagjaival. 
Sajnos az idő nem volt  kegyes hozzánk, a 
szürke égbolt egész nap ontotta az esőt, az 
ernyőket egy pillanatra sem lehetett le-
tenni. Az idegenvezető hölgytől rövid be-

Tisztelgés nemzetünk
nagyjainak sírjánál

vezetőt hallhattunk arról, mikor és hogyan 
nyitották meg a temetőt. Széchenyi István
a Gellérthegy oldalára álmodta meg a 
Nemzeti Pantheont, és ÜDVLELDE el-
nevezést adott volna a temetkezési hely-
nek. Sétánk az 1848-as szabadságharc hő-
seinek állított síremlékhez vezetett, amely 

felidézi személyiségüket, tetteiket, zenés 
hanganyaggal, képekkel illusztálva.

Leróttuk kegyeletünket Vörös-
marty Mihály, gróf Batthyányi Lajos, 
Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Arany Já-
nos, Petőfi Sándor és Jókai Mór sírjánál. 
Arany János születésének 200. évforduló-
ja tiszteletére, koszorút helyeztünk el a 
tölgyfák alatt nyugvó költő emlékhelyén.
A Kerepesi temető sok magyar kiválóság 
nyughelye. Itt nyugszik pl. Blaha Lujza a 
„nemzet csalogánya”, Xantus János uta-
zó, Munkácsy Mihály, Kosztolányi De-
zső, Móricz Zsigmond, Lechner Ödön és 
még sokan mások. Jó lenne egy kelleme-
sebb időben ismét eljönni egy emlékező 
sétára. Bár 1848. március 15-én szintén 
esett az eső, így talán mi is jobban át-
érezhettük az akkori hangulatot.

Dr. Hargitainé Haulisch Anna
a Helytörténeti Kör tagja

Arany János sírja
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Állatorvosi ügyelet
Április 1-2. Dr. Cseh Kornél

Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353-397; +36-70-2173745

Április 8-9. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u.26.

254-505; +36 20-9411900
Április 14.  Dr. Halász György

Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256

Április 15-16. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

353-327; +36 20-6615215
Április 17. Dr. Cseh Kornél

Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353-397; +36-70-2173745

Április 22-23. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
254-505; +36 20 9411900

Április 29-30. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+36-20-4456256

Húsvéti játszóház
és vásár

2017. április 8-án 15 órától
az alcsútdobozi sportcsarnokban

Program:

Népi mesejáték az óvó nénik előadásában
Az Óvodások műsora

Palinta Társulat interaktív zenés műsora
- játékkal, mozgással bábozással, zenével -

         
Gyermek-játszóház: 

Kézműves tevékenységek kipróbálása, 
népi játékok 

Kézműves termékek vására
Gyermekeknek szóló kézműves bemutatók

Házi készítésű finomságok és büfé

Belépődíjak:
Gyerek: 300 Ft
Felnőtt: 500 Ft

Támogatói jegy: 500 Ft

A rendezvény teljes bevételét az alcsútdobozi 
óvodások javára fordítjuk.

KEDVEZMÉNYES VIRÁGVÁSÁR

2017. MÁJUS 6-ÁN SZOMBATON
7.30 ÓRÁTÓL ALCSÚTON

A KÖZPONTBAN
10.30 ÓRÁTÓL DOBOZON A 

BUSZMEGÁLLÓNÁL 
 

VÁRJUK ÖNÖKET A LOVASBERÉNYI 
KAISER KERTÉSZET NÖVÉNYEIVEL

(MUSKÁTLI ÉS EGYNYÁRIAK)


