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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei 

2018. márciusában első alkalommal osztott ösztöndíjat a Vál-
völgyi Fiatalokért Alapítvány kuratóriuma a Pancho Aréna VIP 
termében. Már az ősz folyamán meghirdetésre került az ösztön-
díj felső tagozatos tanulók számára. A cél mindenki számára is-
mert volt, elérni a 4,5 feletti tanulmányi átlagot. Sokat beszélget-
tünk tanítványainkkal, hogy milyen hatalmas lehetőség ez, mi 
mindenre lehetne költeni azt a komoly összeget, amely a pályá-
zat elnyerésével járhat. A pályázatot elnyert diákok félévente 
100.000 Ft-tal lehetnek gazdagabbak.  Az alapítvány létrehozója 
Mészáros Lőrinc nem titkolt szándéka, hogy 4 szinten szeretné 
támogatni a Vál-völgyében élő fiatalokat. A felső tagozatosok 
ösztöndíja után tervezik bevezetni a középiskolások ösztöndíját 
is. Az egyetemre, főiskolára járó diákok már második esztendeje 
pályázhatnak a Mészáros Alapítvány ösztöndíjára és a fiatalok 
helyben letelepedését is komoly összeggel segítik. Szeretnék, ha 
tanult, jó szakmai tudással bíró fiatalok alkotnák a jövő generá-
cióját, ha a diákok a tanulmányaikat komolyan vennék, lennének 
céljaik, melyek megvalósulásában számíthatnak rájuk. Az alapí-
tó és a három főből álló kuratóriumi tagság – Mészáros Lőrinc, 
Mészárosné Kelemen Beatrix, Dr. Sisa András, Mácsodi Ferenc 
– elismerő kézfogással adta át az okleveleket a 90 főből álló díja-
zottaknak. Iskolánkból 11 tanulónak sikerült elérnie a felső tago-
zaton ezt a tanulmányi eredményt, amely az iskola felső tago-
zatának 25%-a. Ez remek eredmény, de szeretnénk, ha év végén 
még többen lehetnének ott a díjátadón. 

Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Név szerint a diákok: 
Antal Boglárka, Bíró Olívia Zoé, Fülöp Adrienn, Fülöp Krisz-
tián, Keindl Gergő, Kemény Ede, Márton Dóra, Marton István, 
Matus Izabella, Németh Lili Hanna Pacsuta Ramóna.

Igazán nagy megtiszteltetés, hogy a mi iskolánk tanulója, 
Márton Dóra szolgáltatta a díjátadó művészeti műsorát. Dóri a 
Prelúdium művészeti iskola tanulójaként hegedűjátékával káp-
ráztatta el a közel 200 fős nagyérdeműt. Büszkeséggel töltött el 
engem az is, hogy a műsor konferálója, Sófalvi Tímea és a ren-
dezvény fotósa, Tóth Patrícia is a mi iskolánk tanulói voltak né-
hány éve. Köszönjük az alapítványnak a lehetőséget, hajrá gye-
rekek!

Vál-völgyi Fiatalokért
Alapítvány alcsútdobozi
ösztöndíjasai

Teltház előtt mutathatta be ünnepi mű-
sorát iskolánk harmadikos osztálya az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
170. évfordulójának tiszteletére rendezett 
nemzeti ünnepen. Csodálatos dallal – Pe-
tőfi visszatér – kezdődött a műsor, melyet 
Ulrich Nórának köszönhetünk, aki kris-
tálytiszta énekhanggal, káprázatos elő-
adással mutatta meg tehetségét. A kora-
beli ruházatban előadott márciusi forra-
dalom szele átjárta a sportcsarnokunk 
minden zegzugát. A közönség megköny-
nyezte a minden mozzanatában kifogás-

Vastapsot kaptak
a gyerekek az ünnepi
műsorért

talan, érzelmeinkre ható gyermeki elő-
adást. A piros-fehér-zöld selyemzászlók, 
szalagok elegánsan lobogtak a szélben a 
kislányok örömére, a cilinderes úriembe-
rek, elegáns kis kalapos hölgyek meg-
idézték a történelmet a színpadon. A mű-
soruk végén szűnni nem akaró vastapssal 
jutalmazta alcsútdoboz ünneplő közönsé-
ge a gyerekeket. Köszönet érte Szanyiné 
Halgancz Teréz osztályfőnöknek.

Igazán nagy megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy Tóth Erika polgármester 
asszony felkérésének eleget téve Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő úr mon-
dott ünnepi köszöntőt. Nemzeti ünnepünk 
koszorúzással folytatódott az emlékpark-
ban, ahol hagyományainkhoz híven né-
hány Kossuth nótát is elénekeltünk az ün-

nep tiszteletére. Öröm számunkra, hogy 
nagyon sokan jöttek el az ünnepségre és 
példát tudtunk mutatni a diákjaink számá-
ra. Fontos a közösség, az együtt szerzett 
élmény, a közös ünneplés.

Az előadásban részt vevő gyere-
kek: Barta Pál, Beke Antal Levente, Ben-
kő Luca Boglárka, Bíró Gábriel, Boncz 
Bálint, Boros Olívia Anna, Cserna Judit, 
Déri Viktória Anna, Diamant Eszter, Fé-
nyi Milán, Matus László Dominik, Ottling 
Ramóna Henrietta, Soltész Henrietta, Tie-
ger Eszter, Ulrich Nóra. A műsorban köz-
reműködött: Márton Dóra 6. osztályos ta-
nuló. Szólót énekelt: Ulrich Nóra és Bíró 
Gábriel.

Dallal köszöntöttük azokat a leendő első 
osztályosokat, akik felkeresték 2018. 
március 10-én szüleikkel együtt iskolán-
kat. Szép kitűző került a kabátkájukra, 
melyen mindenki olvashattak: – Első osz-
tályos leszek! Béndek Marika rövid kéz-
műves foglalkozásra csalogatta őket és 
szüleiket a Gólyanapon. Addig a többi 
osztályteremben is egyedi készítésű 
1848-os zászlók készültek, melyet a nap 
lezárásaként egy emléktúra keretében ki-
helyeztünk az emlékparkba. De ne fus-

Élő történelem óra volt a suliban 1848 tiszteletére
sunk annyira a hírek végére, hiszen a nap 
fénypontja az élő történelem óra volt a 
Vértes Huszáregyesület tagjaival. Két lo-
vas huszár és 4 dragonyos tartott előadást 
iskolánk diákjai, pedagógusai és a nyílt 
napra érkezők számára. Láthattuk a 10 el-
híresült kardvágást, gyalogos gyalogos 
elleni csatát, lovas gyalogos elleni ütköze-
tet, és részletesen bemutatták számunkra 
az öltözetük valamennyi elemét. Linczen-
bold Maximilien néptánc oktató tanár úr 
1848-as verbunkkal ékesítette a napot, 

melyhez néprajzi előadást is tartott. Az in-
teraktív előadáson a gyerekek bátran kér-
dezhettek, megfoghatták a fegyvereket, 
felvehették a csákókat és a harci sisako-
kat. A korhű öltözetben előadott látványos 
műsornak igazán szép hátteret adott a mű-
emlékvédelem alatt álló iskolaépület. Iga-
zán különlegesre sikeredett ez a projekt-
nap, s reméljük, hogy a vendégeink szíve-
sen választják majd a mi iskolánkat! A 
rendezvény támogató a szülői munkakö-
zösség volt, melyet nagyon szépen kö-
szönünk! 

A gólyanappal nem ért véget a leendő első 
osztályosok megismertetése az iskolánk-
kal. Régi szép néphagyományt ápol isko-
lánk minden év március 12-én, ugyanis 
ezen a napon felkerekedik a leendő első 
osztályos tanító néni az osztályával és el-

Hagyományőrző Gergelyjárás
látogatnak a helyi óvodába. Ott kedves 
Szent Gergely napi dallal köszöntik a 
nagycsoportos gyerekeket, majd iskolába 
hívogatásképpen átvezetik őket az alcsút-
dobozi iskolába.

Közösen dolgoznak, alkotnak a ki-

csik és nagyok e nevezetes napon, ahol 
mindenki igazán jól érzi magát. A nap zá-
rásaképpen kölcsönösen megajándékoz-
zák egymást saját készítésű aprósággal.

Jó partneri kapcsolatban telik ez a 
nap óvoda és iskola között. Köszönet érte 
a tanító néninek és az óvó néniknek.

Első alkalommal rendeztünk nemzeti ün-
nep alkalmából népdaléneklő versenyt. 
Marietta néni az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 170. évfordulója alkal-
mából gondolta ki, hogy olyan versenyt 
hirdet, ahol mindenki e nemes kor népda-
laival jelentkezhetett versenyezni. Fel-
csendültek a Föl, föl vitézek a csatában, 
Kossuth Lajos azt üzenete, Erdő mellett 
estvéledtem, Ha felmegyek az alcsúti nagy 
hegyre, Huszárosra vágatom a hajamat és 
ehhez hasonló lélekemelő dallamok. A 
verseny különlegessége abból is adódott, 
hogy nem helyezéseket, hanem arany, 
ezüst és bronz minősítéseket szerezhettek 
a szépen éneklő diákjaink. A szakértő zsű-

ri – Szilveszter Mária Illés Richárd  Kócsi 
Boglárka – pedagógusokból állt össze, 
akik sok kategóriában hirdettek ered-
ményt.

Arany minősítéssel jutalmazták: 
Biró Olívia Zoét, Budai Barbarát, Tieger 
Izabellát, Ángyás Flórát. Ezüst minősítést 
kapott: Márton Dóra, Szendefi Jázmin, 
Pacsuta Fruszina, Fényi Dóra. Bronz 
minősítést érdemelt: Farkas Emília, Ott-
ling Ramóna, Matus Dominik, Soltész 
Henrietta. Különdíjasok lettek: Jére 
Zsolt, Biró Bence Alex, Szauer Hanna, 
Németh Emese, Ungár Fanni, Erdei 
Hajnalka.

Köszönjük Marietta néni!

Bízunk benne, hogy a falu valamennyi 
kisgyermekes családja felfigyel arra, 

hogy az iskolánkban nemcsak oktatunk-
nevelünk, hanem mindent megteszünk 
azért, hogy a gyerekek képességei sokol-
dalúan fejlődjenek, a tehetségük kibonta-
kozhasson. Legyen az éneklés, színját-
szás, kézműves foglalkozás, hagyomány-
ápolás, vagy sport. Köszönöm minden 
kollégámnak a lelkiismeretes és fáradha-
tatlan munkáját. Érdemes az alcsútdobozi 
iskolát választani!

Aki még többet szeretne tudni ró-
lunk, ajánlom figyelmébe megújult hon-
lapunkat: www.alcsutdoboziiskola.hu, és 
az iskola facebook oldalát: Alcsútdobozi 
Iskola.

Rendezvényeinkről további képek 
megtekinthetők a oldalon a Galéria menü-
pont alatt. 

Keindl Zoltánné 
intézményvezető 

A huszárnak csókot
adni nem lehet

TÁJÉKOZTATÓ

A JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA A FÖLD 
NAPJA ALKALMÁBÓL 
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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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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.

Korábban, főként a keleti népeknél egy-egy nagyobb társadalmi, 
vallási, de akár családi ünnep – mondjuk egy esküvő – nem zaj-
lott le egyetlen este néhány órája alatt, hanem napokig tartó ün-
nepfolyam volt, valódi kiszakadás a rendes kerékvágásból, ahol 
igazán meg lehet élni a közösség örömét. Manapság eltűnik a kü-
lönbség az ünnep és a hétköznap között, miután sokunknak min-
dene megvan, nehezebb ünnepelni, és sokszor sajnos nincs is ak-
kora nagy jelentősége az ünnepeknek. Különösen elmondható ez 
az ünnep után, mert készülődni még csak szoktunk, de ha elmúlik 
az esemény, futunk vissza a hétköznapokba.

Épp egy hasonló evangéliumi történetről szeretnénk most 
elmélkedni, amikor ama bizonyos várva várt húsvét után két em-
ber szívében hirtelen minden összeomlott. Röviden: miután Jé-
zust eltemették, két férfi elhagyja Jeruzsálemet, és orrát lógatva 
indul haza lefelé, egy Emmausz nevű faluba. Útközben azon 
mormognak, hogy a dolgok nem úgy történtek, ahogy várták, 
mert Jézus meghalt, és azóta csak asszonyok csevegnek róla, 
hogy él. Ekkor csatlakozik hozzájuk Jézus, akit nem ismernek 
fel, mert gondolataikba süppedten szomorkodnak. Miután el-
mondják útitársuknak, miről gondolkodnak, Jézus kifejti nekik a 
Szentírás tanítását, utalva arra, hogy ami történt (nevesül a fel-
támadás), tudhatták eddig is a Messiásról a jövendölésekből. Mi-
re hazaérnek beesteledik, és azok marasztalják Jézust vendég-
ségbe. Meghívják vacsorára, és a lakoma közben végre felis-
merik. Ezután (nyilván már éjjel) lelkesen rohannak vissza fel, a 
kb. 11 km-re fekvő Jeruzsálembe, hogy elújságolják örömüket az 
apostoloknak, akik addigra szintén átélték a Jézussal való talál-
kozás örömét.

Jézus egyébként azt a tizenkét tanítványt is rendszeresen 

szembesítette azzal, hogy nem értik, amit tanít nekik, akikkel há-
rom évig folyamatosan együtt volt. Ki kell tehát mondani: az em-
bertől komoly teljesítményt kíván, ha meg akarja érteni Jézust. 

Visszatérve a történethez, arra jutunk, hogy akkor kezd el 
derengeni a szereplőknek, hogy mi miért történt, amikor kilép-
nek önmaguk sajnálatából, és örvendeni kezdenek embertársuk-
nak. Akkor lelkesülnek fel, amikor Jézustól segítséget kapnak a 
saját kis önző világukból való kiemelkedéshez és a közösségi 
gondolkodáshoz való felemelkedéshez. Lelkesedésük immár 
elemi erejű: a fáradt vándorok lefutják hegynek felfelé a távot, 
hogy örömüket megosszák az ismerős társaikkal. 

Kilépni a megszokásból, beengedni Jézust az életünkbe, 
ismerni tanítását olyannak, amilyen valójában, és örömhírét el-
vinni társainknak: ez a keresztény életút.  

A húsvét tehát nem annak az elemezgetése, hogy hogyan 
történhetett fizikailag, meg tudományosan Jézus feltámadása. A 
húsvét annak a felismerése, hogy hitünk nem hiábavaló, hiszen a 
feltámadt Jézus velünk halad, érdekli, hogyan érezzük magun-
kat, és helyre akarja állítani, fel akarja rázni a megrögzött gon-
dolatainkat: Jézus él, közösséget vállal velünk, sőt otthon akar 
lenni nálunk és fel akar lelkesíteni. A lelkesedésünk pedig abban 
nyilvánul meg, hogy kilépünk az önmagunk körül forgásból, és 
törődünk a körülöttünk élőkkel. 

A keresztény húsvétot az úgynevezett „fényes hét” kö-
veti, majd a húsvéti idő egészen pünkösdig tart. Ez a hosszú idő-
szak – akár a régi ünnepek – kifejezi, hogy örömünk nem szalma-
láng-szerű, hanem megértett, tapasztalt, valóban átélt boldogság.

Az emmauszi út a keresztény megtérés útja. Adja Isten, 
hogy a húsvét által mi is éljük meg ezt a eszmélést, hogy felis-
merjük Jézust életünk útján, aki szeretetet szítson szíveinkben, 
ezáltal lelkesen adhassuk át a Jézus feltámadásából fakadó valódi 
örömünket embertársainknak az ők és saját üdvösségünkre. 

Jäger Tamás
hitoktató

Az emmauszi út a
keresztény megtérés útja

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

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

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

Tőzsér Gyuláné szül. Ángyás Ilonát (1930. 04. 07.)
88. születésnapja alkalmából  (Hársfalevél)

Győri Istvánt (1931. 04. 17.)
87. születésnapja alkalmából (Hársfalevél)

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

Varga Benjáminné szül. Mocsonaki Rozáliát (1934. 04. 01.)
84. születésnapja alkalmából  
Bán Lajost (1937. 04. 12.)

81. születésnapja alkalmából  
Cranc Erzsébet szül. Stefán Erzsébetet (1937. 04. 15.)

81. születésnapja alkalmából  
Csányi Józsefné szül. Béllei Mária (1937. 04. 29.)

81. születésnapja alkalmából  

Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

Az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör 2017. 
november 6-án szeretettel invitált minden 
érdeklődőt a Sportcsarnok tárgyalójába 
Szebényi Zsoltné bemutatójára, mely a 
bicskei fehér hímzésről szólt. A csodála-
tos kézimunkák láttán, mely a megyei ér-
téktár részét képezi, a jelen lévőkben föl-
merült az óhaj egy újabb értékes találko-
zásra.

2018. március 5-én 18 órára vártuk 
Szebényiné Rigó Évát az iskola könyv-
tárába, ahol élménybeszámolót tartott 
Szentföldi utazásáról.

Sokan voltunk kíváncsiak a vetí-
téssel egybekötött előadásra. Néhányan 
azért, mert mi is jártunk ott, s jó volt visz-
szaidézni a hely szellemét.

Én személyesen 2007. novembe-
rében jártam Jeruzsálemben és Betlehem-
ben egynapos fakultatív kirándulás kere-
tében, Egyiptomi utazásom alkalmából. 
Kisgyerek korom óta vágyódtam meglát-
ni az Olajfák hegyét. Volt a családunknak 
egy képes bibliája, melyet anyukám min-
dig a kezembe adott, hogy nézegessem a 
benne lévő képeket. Intett, vigyázzak rá, 

ne gyűrjem a lapokat. Még nem tudtam ol-
vasni, de kíváncsian lapozgattam. Kicsit 
később már el tudtam olvasni a rajzos il-
lusztrációk alatti szöveget, majd még ké-
sőbb sokszor mese helyett a biblia törté-
neteit olvasgattam, ábrándoztam, magam 
elé képzeltem a szentföldi tájat.

Szebényiné 16 útitársával 2010. 
április 26-tól május 3-ig Szentföldi zarán-
dokúton vett részt Varga Balázs beledi 
plébános lelki vezetésével. Három órás 
repülőút után érkeztek Tel Avivba. Innen 
Jaffába mentek, ahol a Szent Péter temp-
lom volt első miséjük helyszíne. A Kármel 
és a Szamária-hegy közötti szoroson ha-
ladtak át, ahol több híres államférfi is 
megfordult a történelem folyamán (Nagy 
Sándor, Napóleon). Názáretben olyan he-
lyekre látogattak el, ahol Jézus tanítvá-
nyait összeszedve megkezdte tanítását. 
Kána mellett elhaladva értek a Genezáreti 
tóhoz, mely 27 km hosszú, 6,5 km széles 
és 50 m mély. A Jordán folyó táplálja.

A harmadik nap estéjén Jeruzsá-
lembe érkeztek. A zarándokút negyedik 
napja a városban látható nevezetességek 

Szentföldi Zarándoklat megtekintésével folytatódott. Olajfák he-
gye, Gethsemani kert, Szent Anna temp-
lom, Via Dolorosa, Szent Sír templom, 
Dávid Király sírja, Elszenderülés (Mária) 
temploma, Mi Atyánk temploma, Nemze-
tek temploma.

Az ötödik napon a Jeruzsálemtől 
mindössze 7 km-re lévő Betlehembe vitt a 
zarándokok útja, mely Jézus és Dávid szü-
letési helye. A Születés templomán kívül 
megtekintették a Szent Katalin templo-
mot és a Dávid családfáját ábrázoló dom-
borművet.

2010. május 1-én szombaton a 
csoport a Holt tengerhez látogatott, mely 
Balaton nagyságú, de 400 méter mély. 
Sótartalma 28,8%. A langyos iszapos sós 
víz jót tesz a bőrnek, szinte újjászületik az 
ember. Több bőrbetegséget gyógyít.

A következő napon a Yad Vasem 
múzeumot nézték meg. Itt dokumentu-
mok, a haláltáborok képei, a túlélők nyi-
latkozatai hallhatók, láthatók. Megtekin-
tették a parlamentet is, mely lefelé épült a 
föld alá (három emelet).

A zarándokút idegenvezetője, Szé-
kely László az utolsó napon Jeruzsálemi 
Zarándok Oklevelet adott emlékül a cso-
portnak, melyet Jeruzsálem polgármeste-
re és a turisztikai miniszter írt alá.

Előadónk valóságos csodaként él-
te át az élményeket. Másképp olvassa az-
óta a biblia történeteit, megérintette a 
hely, ahol Jézus élt, tanított, gyógyított.

Tartalmas, szép előadásnak lehet-
tünk tanúi. Úti jegyzetek, fotók segítettek 
ismerkednünk a Szentfölddel. A fényké-
pek albumba rendezve is megtekinthetők 
voltak.

Köszönet mindenért!

Dr. Hargitai Lászlóné

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden kedves jószándékú embernek, akik bár-
milyen módon segítettek nekem és családomnak a 2018.02.24-én kigyulladt lakásom 
rendbehozatalában.

Külön köszönet Tóth Erika polgármester asszonynak, a Gondos Tüzépnek, Neu-
mann Attilának és Csillának, Selettye Sándornak és Évának, Dénes Tamásnak, Vitézné 
Várhegyi Valériának, Ács Adriennek, apósomnak, Hopka Andrásnak és családjának, 
barátainak!

Köszönjük mindenkinek:  
Hopkáné Böbe és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
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Önkormányzati hírek

2018. március 6-án az alcsútdobozi Petőfi 
telepre Tessely Zoltán országgyűlési kép-
viselő sajtótájékoztatót hívott össze, mi-
vel ellenzéki politikusok a használaton kí-
vüli, üres laktanyákat használnák fel a 
migránsok magyarországi betelepítésére.

A megjelent hírközlők előtt Tes-
sely Zoltán kijelentette:

– Alcsútdobozon van az egyik 
olyan volt honvédségi objektum, amelyre 
szintén vonatkozik Karácsony Gergely 

Sajtótájékoztató a volt laktanyánál

napvilágot látott javaslata, hogy az üresen 
álló laktanyákba telepítsék be a migránso-
kat. Mint a terület képviselője szeretném 
leszögezni, hogy Alcsútdoboz település 
és környéke nem kér a bevándorlókból. 
Ahová a migránsokat betelepítik, ott meg-
szűnik a mindennapok biztonsága, ugrás-
szerűen megnő a bűncselekmények és a 
nők elleni erőszakos támadások száma. 
Számunkra a települések lakosainak a 
biztonsága a legfontosabb, amely sérülne 

a migránsok Alcsútdobozra, a régi hon-
védségi laktanyába történő betelepíté-
sével. 

Képviselő úr nyilatkozatát Alcsút-
doboz település polgármestereként az 
alábbiakkal egészítettem ki:

– Alcsútdoboz lakossága a másfél 
évvel ezelőtti népszavazáson rendkívül 
magas szavazati aránnyal fejezte ki, hogy 
kifejezetten ellenzi a migránsok magyar-
országi betelepítését. Ennek alapján tilta-
kozunk az ellenzéki politikusok által ter-
vezett migránsbetelepítés ellen! Nyoma-
tékosan elutasítjuk a volt alcsútdobozi 
honvédségi laktanya bevándorlókkal való 
megtöltését, amely sérti a helyi emberek 
érdekeit, veszélyezteti kulturális identitá-
sunkat és életmódunkat, fenyegeti hely-
ben a közrendet, a közegészségügyet és a 
közbiztonságot. Az Európa számos pont-
ján megtapasztalható bűnesetek tényként 
igazolják, hogy jogos a félelmünk arra vo-
natkozóan, hogy a jelzett betelepítés ese-
tén a kitettségünk jelentősen megnöve-
kedne, amelynek kivédésére nem rendel-
kezünk sem eszközökkel, sem források-
kal.

– Ez tehát a választás tétje. Nekünk 
Magyarország az első, és április 8-án meg 
kell védenünk minden magyar települést, 
mert mi nem akarunk bevándorlóorszá-
got! – zárta a sajtótájékoztatót Tessely 
Zoltán.

Tóth Erika
polgármester

Alcsútdoboz Önkormányzatának képvis-
elő-testülete 2018. március 26-án tartotta 
legutóbbi ülését, amelyen az alábbi fonto-
sabb döntések születtek.

Önkormányzatunk az alcsútdobo-
zi civil szervezetek és egyházak számá-
ra költségvetésében elkülönített egy pá-
lyázat alapján felosztandó összeget. A be-
nyújtott kérelmek alapján kilenc helyi ci-
vil szervezetnek és egy egyházi gyüleke-
zetnek szavazott meg a testület pénzbeli 
támogatást. Ezek az alcsútdobozi cso-
portok fontos közösségépítő, kulturális, 
sport, közbiztonsági, hagyományőrző, 
helytörténeti stb. tevékenységet folytat-
nak, így 2018. évi működésükhöz az ön-
kormányzat hozzájárul. Egy esetben a be-
adott kérelem tatalmának bővítését, az el-
múlt években végzett munka (megszerve-
zett közösségi programok, közérdekű ese-
mények) részletezését kéri a testület a ké-
relmezőtől. A költségvetési kereten felül a 
képviselők saját tiszteletdíjukból is tettek 
felajánlásokat. A önkormányzat együtt-
működési megállapodásban rögzíti a tá-
mogatás tényét és a felhasználás feltéte-
leit.

A helyi civil szervezetek és egy-
házak írásos beszámolóit fogadta el a 
Testület annak a támogatási összegnek a 
felhasználásáról, amelyet a 2017.évben az 
önkormányzattól kaptak. A pénzügyi bi-
zonylatok becsatolásával és a szakmai be-
számolóval eleget tettek a támogatási 
szerződésben vállalt elszámolási kötele-
zettségüknek.

Napirendre került, és el is lett fo-
gadva az önkormányzat 2018. évi köz-
beszerzési terve. A nemzeti közbeszer-
zési értékhatárokat Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. 
évi C. törvény 71. §-a határozza meg, me-
lyek a 2017. évihez képest nem változtak:

ź Árubeszerzés esetén: 15 millió fo-
rint, 

ź Építési beruházás esetén: 25 millió 
forint, 

ź Szolgáltatás megrendelése esetén: 
15 millió forint.
A fentiek figyelembevételével eb-

ben az évben előreláthatólag két fejlesz-
tésünk közbeszerzés köteles:

ź a „József Nádor Általános Iskola 
épületeinek energetikai fejleszté-
se” TOP-3.2.1-15-FE1 pályázati 
forrásból,

ź „Külterületi utak felújítása Al-
csútdobozon 2018. évben" vidék-
fejlesztési forrásból.

Döntés született az Alcsútdobozi Sport-
csarnok külső homlokzatának karban-
tartási munkáiról. A rendelkezésre álló 
forrás az épület vakolatának tatarozását, 
színezését teszi lehetővé, amelynek kivi-
telezéséhez beszerzési szabályzatunk sze-
rint vállalkozói árajánlatokat kértünk be. 
Az ajánlatok közül az ár-érték szempon-
tok alapján legkedvezőbb került kiválasz-
tásra. Emellett a képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert a nyertes helyi 
vállalkozóval történő kivitelezői szerző-
dés aláírására.

Egyéb fontos történések, intézkedések

Megkötésre került a kivitelezői szerződés 
a Bencze B. Kft-vel a Kormány 2068/ 
2017.(XII.28.) döntése alapján megka-
pott 15 milliós forrás járda- és útfelújí-
tásra történő felhasználása érdekében. A 
tavaszi idő beköszöntésével a fejlesztés a 
következő hetekben elindulhat.

Az iskola energetikai fejlesztése 
projektünk kiviteli tervének műemléki 
engedélyeztetése érdekében Jegyző úrral 
együtt személyes megbeszélést folytat-
tunk az örökségvédelmi hatóság képvise-
lőivel. A hatóság által megfogalmazott 
kéréseket, elvárásokat továbbítottuk az 
építész tervezők felé, akik így elvégezték 
a szükséges korrekciókat. A módosított 
anyagot az örökségvédelmi hivatal a 
2018.03.19-én megküldött tájékoztatás 
szerint elfogadta. Az engedély birtokában 
az elmúlt napokban került sor a tervezési 
anyag megküldésére K+P Kft. részére, 
azzal, hogy a kivitelezés érdekében a 
közbeszerzési eljárás elindítható.

Az EFOP 4.1.7. pályázat szerző-
déskötése megtörtént, így a támogatásból 
történő közösségi terem kialakításához 
kőszobrásszal és kőfaragóval folytattunk 
megbeszélést, mivel a műemléki státuszú 
épület (iskolai kazánház) lábazatának fel-
újítását restaurálással engedélyezte az 
örökségvédelmi hatóság. A lábazat jelen-
legi vakolatának lebontása után két meg-
oldás közül kell majd választani. Ameny-
nyiben a lábazati kövek nem porladnak 
szét és megfordíthatók, akkor ez lehet a 
megoldás. Amennyiben a kövek állaga 
többségében porladó, akkor új sóskúti kö-
veket kell a korábbihoz hasonló méretben 
faragtatni. A lábazati vakolat bontását ed-
dig az időjárás hátráltatta, de erre mielőbb 
sort kerítünk annak érdekében, hogy a fej-
lesztéshez kivitelezői ajánlatokat tudjunk 
bekérni. 

A Tűzoltóság február 24-én egy alcsútdo-
bozi családi házban keletkezett tűzesetről 
tájékoztatott. A helyszínen a családnak 
önkormányzati gyors segély lehetőségét 
ajánlottam fel. A rendeletünk szabályozá-
sának betartásával megítélt összeget ki is 
utaltuk a család részére.

A Nemzeti Ünnep alkalmából 
március 14-én Önkormányzatunk a József 
Nádor Iskolával közösen szép rendez-
vényt tartott. Az ünnepség szónoka Tes-
sely Zoltán országgyűlési képviselő volt, 
az iskola 3. osztályos diákjai Szanyiné 
Halgancz Teréz osztályfőnök vezetésével 
irodalmi-zenei műsort adtak elő. Az ese-
ményt megtisztelte jelenlétével Dr. Petrin 
László a Fejér Megyei Kormányhivatal 
igazgatója, Nagyné Mikulásik Katalin a 
Bicskei Járási Hivatal vezető-helyettese 
és Homonnai Krisztina a Földhivatal osz-
tályvezetője is.

Március 15-én a Civil Összefogás 
Fórum által szervezett Békemeneten Al-
csútdobozt 21 fő részvételével képvisel-
tük. A hatalmas tömeggel együtt ünnepel-
tünk a Kossuth téren, meghallgatva Mi-
niszterelnök úr ünnepi beszédét.

Március 20-án a Vál-völgyi Zsúr 
szervezésével kapcsolatban tartott meg-
beszélésen vettem részt. A program ebben 
az évben több újítást tartalmaz, például, 
hogy a helyi és országosan ismert fellépők 
mellett világhírű előadók is az arborétumi 
nagyszínpad vendégei lesznek. A kézmű-
ves, és a termékkészítő kiállítók, árusok 
bekapcsolódásának koordinálását to-
vábbra is önkormányzatunk végzi.

A Fejér Megyei Labdarúgó Szö-
vetség defibrillátor beszerzésére írt ki pá-
lyázatot. Önkormányzatunk az előírt 10% 
önrész (mintegy 50 ezer forint) vállalása 
mellett, benyújtotta az életmentő eszköz 
iránti kérelmét. Az eszköz kezelésére 
Vargáné Ángyás Gabriella védőnőt jelöl-
tük ki.

Örömmel vettük kézhez a Honvé-
delmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
tájékoztatását arról, hogy a decemberben 
benyújtott hadisír felújítási pályázatunk 
kedvező elbírálást kapott. Ennek nyomán 
400 ezer forint támogatást kapunk az al-
csútdobozi temetőkben lévő 4 db. első vi-
lágháborús síremlék felújításához.

Március 23-án a település középü-
leteinél és a közterületeken hulladékgyűj-
tést tartottunk. Felháborító, hogy a tele-
pülésre bevezető utak menti erdősávokat 
több helyen illegális szemétlerakónak 
használják egyes emberek. Sajnálatos, 

hogy ezek kitisztítására nem volt elegen-
dő kapacitásunk. A szemétszedés során 
egy utánfutónyi hulladékos zsák gyűlt 
össze, amelyet az április 14-i lomtalaní-
tással tudunk elszállíttatni.

Tóth Erika
polgármester

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA
06/70 370 3104 

Hívható: naponta 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.
A mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

KÖSZÖNTJÜK  FALUNK ÚJSZÜLÖTTJEIT

Burai Jázmin Sára 2018.03.21-én érkezett
Édesanyja neve: Neumann Judit

Budai Melani Elizabet 2018.03.24-én érkezett
Édesanyja neve: Budai Imola Szonja

Jó egészséget, sok erőt és örömet kívánunk a családoknak!

KEDVEZMÉNYES VIRÁGVÁSÁR

2018.MÁJUS 5-ÉN SZOMBATON

8.00 ÓRÁTÓL
ALCSÚTON A KÖZPONTBAN

10.30 ÓRÁTÓL DOBOZON A 
BUSZMEGÁLLÓNÁL 

 
VÁRJUK ÖNÖKET A LOVASBERÉNYI 
KAISER KERTÉSZET NÖVÉNYEIVEL

(MUSKÁTLI ÉS EGYNYÁRIAK)
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2018. február 24-én községünk ismert kó-
rusa ismét nagy sikerrel képviselte telepü-
lésünket, ezúttal Alsónémediben.

Szappanos Zoltán lelkipásztor 
meghívását Kiss Ferenc, az alcsútdobozi 
Echo kórus karnagya kapta, aki az ottani 
református közösség orgonista kántor 
karvezetője is egyben. 

Ebben a tőlünk 64 km-re fekvő 
Pest megyei nagyközségben minden év-
ben megrendezésre kerül az a Református 
Gyülekezeti Csendes Napi program, 
melynek során több teológushallgatót is 
fogadnak. Az utolsó áhítatot mindig vala-
milyen zenei program zárja. 

Idén a mi Echo kórusunkat érte az 
a megtiszteltetés, hogy Alsónémediben a 
református gyülekezet délutáni, befejező 
áhítatát és lelki elmélyülését zenei szolgá-
latával segíthesse.

Ezen a jeles napon 11 „a capella” 
(hangszerkíséret nélküli többszólamú), 
illetve hangszerekkel is kísért egyházze-
nei kórusművel léptünk fel.

Kiss Ferenc karnagy kérésére öt 
vendég énekes is segítette a zenei szolgá-
latunkat. (Szabó Eszter – szoprán, Kun 
Oszkár és László Lóránd – tenor, Idmányi 
Zoltán és dr. Nagy Vilmos – basszus). A 
hangszeres műveink kíséretét Séri Csaba 
(orgona) és 3 igen fiatal, de annál tehet-
ségesebb művész adta (Lukács Szeben és 
Demjén Dávid – hegedű, Demjén József – 
gordonka).

Kórusunknak a zord idő ellenére is 
meleg fogadtatásban és nagy sikerben 
volt része. 

A gyülekezet énekekbe való időn-
kénti bevonásával igazi lelki összhang 
alakult ki köztünk, a hallgatóság és az 
énekes, illetve zenész előadók közt.

Ezt talán az a véletlen egybeesés is 
segíthette, hogy az áhítat igehirdetője, aki 
arról beszélt, hogy az ember életében ke-
letkező viharok Jézusi segítséggel lecsil-
lapíthatók, ugyanazt a bibliai részt válasz-
totta, mint amiről a mi szolgálatunk egyik 
zenei műve is szólt. Így aztán nem volt 
meglepő, hogy épp ezt a művet ráadásként 

Az Echo Kórus szolgálata Alsónémediben

kérték, hogy még egyszer elénekeljük:

Mester, a bősz vihar dühöng, hullám fölé 
hullám kél,
Sűrű a felhő, sötét az ég, nincs oltalom, 
nincs segély! […]
[…] A szél és habok engednek nekem, 
csend legyen,
A tenger dühe kárt nem teszen, sem 
démon, sem ember, vagy akármi legyen,

Nem merülhet el a hajó, ha benn az ég, 
föld s tenger Mestere pihen. […]

Akik szeretnének hasonló szép élmények-
ben részesülni és a zene tengerén az élet 
viharával megküzdeni, csatlakozzanak 
kis közösségünkhöz! Mindenkit szeretet-
tel várunk!

(Jné S.Á.)

FELHÍVÁS
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBA

TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő 
általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2018. április 13. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

A tankötelessé váló, azaz 2012. augusztus 31-ig született
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 kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzeteit a
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

a honlapján nyilvánosságra hozza.

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:

ź ÓVODAI SZAKVÉLEMÉNY
ź JÁRÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG SZAKÉRTŐI 

VÉLEMÉNYE
ź SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK ESETÉBEN 

A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG SZAKÉRTŐI 
VÉLEMÉNYE

4. NYILATKOZAT AZ ÉLETVITELSZERŰ LAKCÍMRŐL 
5. NYILATKOZAT A KÖZÖS SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG 
GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓAN 
6. NYILATKOZAT AZ ERKÖLCSTAN/HIT-ÉS ERKÖLCSTAN 
OKTATÁSÁRA VONATKOZÓAN

CSALÁDIAS LÉGKÖR, SOFÉLE PROGRAM, SZAKKÖR, 
MŰVÉSZETI OKTATÁS.

VÁLASSZANAK MINKET BIZALOMMAL!



11.10.

Alcsútdobozi hírek

A Háromhárs Óvoda hírei

Alcsútdobozi hírek

Decemberben vettük fel a kapcsolatot 
Harnos László igazgató úrral, a Pannonia 
Golf & Country Club vezetőjével. Kéré-
sünkre 150.000 Ft támogatást küldött 
óvodánknak, melyet hálás szívvel köszö-
nünk! A támogatást a sportpálya feletti ár-
nyékoló háló beszerzésére szeretnénk for-
dítani, hogy a nyári melegben is tudjanak 
a gyerekek labdázni, focizni a pályán.

Immár tizennyolc éve annak, hogy az 
óvoda bevezette hagyományőrző jeles 
napjai közé a Húsvéti Játszóházat. Azóta 
minden évben megrendezésre kerül hús-
vét előtt egy héttel. Nem titkolt célunk 
volt a rendezvény keretein belül a népha-
gyomány, népművészet megőrzése, áta-
dása, megszerettetése. A gyermekek ta-
vaszt köszöntő előadásai, táncai mellett 
sokszor neves előadók is voltak vendége-
ink, mint Berecz András népmesemondó, 
a Kolompos együttes, a Napraforgó 
együttes és Szalóky Ágnes. Ezen kívül az 
óvoda dolgozói, az óvónénik, a dajkané-
nikkel karöltve vidám mesékkel szokták 
szórakoztatni a közönséget illetve a gye-
rekeket.

Fontos szerep jut még minden al-
kalommal a kézműveseknek, akik saját 
portékájukkal fokozzák a vásári hangula-
tot. Az idén a jelenlévők találkozhattak 
Budai Árpád fajátékkészítővel, aki Kulcs-
ról érkezett. Üveges Réka Angyalka cso-

dálatos csomózott ékszereivel kápráztatta 
el a közönséget. Kajászóról érkezett és 
egyébként egyik kis ovisunk édesanyja.

Bencze Endréné, és lánya Bencze 
Anita Felcsútról régi kedves kézművese-
ink, akik textiljátékokkal, húsvéti lakás-
díszekkel és gyöngyékszerekkel foglal-
koznak. Szintén Felcsútról jött Szecsődi 
Lászlóné Marika, aki elhozta édesanyja, 
Orosz Jánosné csuhészobrait, valamint 
textil- és horgolt díszeket, húsvéti jelké-
peket, no és húsvéti hímes tojásokat, me-
lyeknek díszítését Fekete Ildikótól tanul-
ta. Ott voltak még Tabajdról Jármy Már-
ton, és felesége, Jármy Noémi, kecske-
tejből készült szappanjaikkal, valamint 
Vranekné Juhász Hédi Válból, mesés ke-
rámiadíszeivel.

Nagyon jól sikerült a rendezvény, 
aki eljött, az jól érezte magát, a gyerekek 
haza sem akartak menni!

T. Tóth Gabriella

Húsvéti Játszóház és Vásár

Húsvétra készülődve kis falunk egyik te-
hetséges fiataljának, Fekete Ildikónak 
szeretném az írott tojásait, illetve azoknak 
egy töredékét kiállítani ovigalériánkon.

Évekkel ezelőtt már bemutattuk őt 
és hímes tojásait, de azóta (10 év) olyan 
csodálatos fejlődésen ment keresztül, 
hogy ismét visszatértünk hozzá. Pályája 
olyan gyorsan ívelt a magasba, hogy nap-
jainkra nem csak országosan elismert to-
jásfestő lett, hanem a nagyvilágban is 
(Ausztrália, Kína, Egyesült Államok, Du-
bai, stb.) népszerűsítette kis hazánkat, így 
méltán lehetünk büszkék rá. Ildikó azóta 
is folyamatosan keresi, kutatja a hímese-
ket, és miután elsajátította az újabb és 

újabb díszítő motívumokat, átírja, tovább-
fejleszti a saját formavilágán keresztül. 
Tizenhét éves kora óta nap, mint nap fo-
lyamatosan készít hímeseket, így manap-
ság már közel háromezer darab zsűrizett 
tojása van. Ezekből tájegységenként ösz-
szegyűjti és rendszerezi a mintakincset, 
hozzátéve a saját kialakult mintakincsét is 
(a Néprajzi Múzeum ezerötszáz régi írott 
tojást tart számon és ezek egy része törött 
állapotú).

Munkáit önálló kiállításai kereté-
ben népszerűsíti. Az ország számos he-
lyén kívül Budapesten, a Duna Palotában 
már ötödik alkalommal lesz kiállítása a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. 
Tojásíró tevékenységét hobbiként űzi, va-
lójában mesterfokon végzett matemati-
kus.

Elért eredményeit, díjait lassan 
alig lehet felsorolni. A teljesség igénye 
nélkül: Magyar Kézműves Remek-díjas, 
Gránátalma-díjas, Junior Príma-díjas, 
Népi Iparművész, A Népművészet Ifjú 
Mestere. Mindezekhez hozzá tartozik egy 
rendkívül szerény, alázatos egyéniség.

Gratulálunk Ildikó! Úgy tűnik, 
számodra a határ a csillagos ég!

T. Tóth Gabriella

Ovigaléria

Köszönet
a támogatásért

 Március 13-án érkezett hozzánk az idén a 
Vértes Egyesület képviseletében Tóth 
Tihamér, a „lovashuszár”. Minden évben 
meghívjuk az óvodába, hogy az óvodás 
gyerekeknek közelebb hozzuk a nemzeti 
ünnep lényegét, a nemzeti érzést, a haza-
szeretetet. 

Lovashuszár
az oviban

Gergely-járás
A helyi általános iskola 4. osztályosai ha-
gyományőrző program keretében Gergely 
napon (március 12-én) népi rigmusok, 
énekek kíséretében meglátogatták óvo-
dánk nagycsoportosait, hogy hívogassák 
őket az iskolába. Sikerült felkelteni a ked-
vét minden tanköteles kisgyermeknek, 
így örömmel indultak át az iskolába, ahol 
Béndek Marika néni játékos órát tartott 
nekik. Számoltak, rajzoltak, mesét is hall-
gattak, és szótagolni is tanultak már az el-
ső találkozáson. Élményekkel gazdagon 
tértek vissza gyermekeink az óvodába.  

Felavatjuk az Ovi-foci Alapítvány pályá-
zatán nyert sportpályát április 12-én 16.30 
órakor. Az átadó ünnepségre szeretettel 
várjuk a kedves szülőket, érdeklődőket!
 

(Óváriné)

Sportpálya-avató
ünnepség


